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Geachte Leden, 

Het is inmiddels alweer twee maanden geleden dat we op donderdag 12 maart onze laatste 

bijeenkomst in Amicitia hadden. Door de maatregelen van de overheid zijn onze bijeenkomsten van 

april en mei niet doorgegaan. De jaarvergadering van april houdt u dus tegoed net als de veilingen 

van april en mei. We hebben als bestuur ook het besluit genomen om de rondzending in maart af te 

breken om onze leden die hieraan deelnemen in de crisissituatie niet met kistjes naar buiten te 

sturen.  

We hopen dat u de afgelopen weken toch regelmatig uw hobby heeft kunnen beoefenen. Uitzoeken 

en opruimen van het materiaal dat u nog liggende had maar nog niet had verwerkt. Of dat u tijd kon 

vinden om dat onderdeel van uw verzameling dat nog eens bekeken moest worden op het 

voorkomen van afwijkingen van tanding, watermerk, druktechniek onder de loep te nemen. Maar 

misschien heeft u inmiddels ook een stapeltje gemaakt van materiaal dat u wilt laten veilen. 

Als u albums of andere materialen nodig heeft, dan kunt u die telefonisch of via de mail op de 

gebruikelijke wijze bestellen bij Richard van der Walle. 

Tot nu toe zijn veel beurzen, tentoonstellingen, veilingen en andere filatelistische evenementen in 

binnen- en buitenland afgeblazen of verzet naar een latere datum. Sommige veilinghuizen beginnen 

weer voorzichtig en met de nodige extra maatregelen met veilingen.  

Wij hopen dat we in september al of niet met aangepaste regels elkaar weer kunnen zien op onze 

maandelijkse bijeenkomst. Veel leden waarvan we nog geen emailadres hadden, hebben dat na onze 

oproep doorgegeven aan de secretaris. Dank daarvoor.  

De veilingen van april en mei zullen we doorschuiven naar de bijeenkomsten van september en 

oktober 2020. Ook de jaarvergadering zullen we naar de bijeenkomst van oktober 2020 verschuiven. 

Als de maatregelen versoepeld worden kunnen we waarschijnlijk ook in september weer starten met 

de rondzending. 

Uw bestuur denkt op dit moment ook na – als dat mogelijk is vanwege de regels van de overheid en 

beschikbaarheid van Amicitia – om in de tweede helft van 2020 een wat grotere extra veiling te 

organiseren. Op deze manier willen wij onze leden een extra postzegelmoment bieden. 

Wij wensen u een goede zomer en een samenleving die zich herstelt van deze ernstige crisis. Pas 

goed op uzelf en zorg goed voor uw naasten, blijf gezond. 

Namens het bestuur van de filatelistenvereniging De Bevelanden 

Jan Vermeule, voorzitter. 
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