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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen  
 
 
In deze Bondsbrief vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:  
 
1. Algemene Vergadering d.d. 26 september 2020 

2. De nieuwe voorzitter stelt zich voor 

3. Filatelistische bibliotheek in Houten 

4. Bezoek aan het bondsbureau en bibliotheek 

5. Zaalruimte huren in het bondsbureau 

 
1. Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering, gehouden op zaterdag 26 september 2020,  heeft voor het eerst in de 

geschiedenis van de KNBF, digitaal plaatsgevonden. Het verslag alsmede het tijdens de vergadering 

goedgekeurde beleidsplan treft u bijgaand aan. 

 

Er zijn twee mutaties in het bondsbestuur.  

De heer Victor Coenen heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter. Hij is tijdens de vergadering 

unaniem gekozen. 

Mevrouw Pamela van de Vlekkert heeft besloten wegens haar gezondheid zich niet kandidaat te 

stellen voor een nieuwe termijn als bestuurslid. Vooruitlopend op de nieuwe organisatiestructuur en 

het feit dat fysieke grootschalige evenementen op korte termijn niet tot de mogelijkheden behoren 

is besloten de ontstane vacature niet in te vullen.  

 

Het bondsbestuur ziet er nu als volgt uit: 

Victor Coenen   -  voorzitter 

Harrie Jans   -  penningmeester 

Marion van der Weijden -  secretaris 

Ton Steenbakkers  -  commissaris juryzaken 

Reinder Luinge   -  commissaris communicatie en pr 

 

2. De nieuwe voorzitter stelt zich voor 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik mij als nieuwe voorzitter van de KNBF even aan u voor 

te stellen.  

Mijn naam is Victor Coenen, ben 60 jaar en ben woonachtig in de vestingstad Willemstad, ben 

getrouwd met Rachèl en heb twee dochters van 20 en 23 jaar. In mijn professionele leven ben ik 

werkzaam als Sales Director Construction West Europa binnen het Performance Materials segment 

voor BASF. 
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Sinds mijn vijfde levensjaar een enthousiast postzegelverzamelaar en ben me later verder in de 

filatelie gaan verdiepen. Dat begon echt serieus te worden op het moment, dat ik me ging 

bezighouden met het opzetten van een tentoonstellingscollectie. Mijn eerste ervaring met 

tentoonstellen was als jeugdlid van de Postzegelvereniging Amersfoort tijdens een jubileum in het 

Zonnehof, vermoedelijk in 1973 of 1974. Daarna blijven verzamelen maar het heeft nog tot 2002 

geduurd, voordat het tentoonstellen mij serieus ging interesseren. De eerste ervaring met gejureerd 

tentoonstellen was tijdens de Befilex in 2002. Daar begon ik in klasse 3 en heb er uiteindelijk een 

internationale tentoonstellingscollectie van kunnen maken. 

Naast het bijhouden van mijn bestaande exhibits zijn er twee nieuwe tentoonstellingsprojecten die 

mij momenteel van de straat houden: Manchukuo (Japanse bezetting van Noordoost China) en 

klassiek Ierland. 

In Nederland ben ik lid van de Nederlandse Academie voor Filatelie, de postzegelvereniging 

Duitsland, vereniging Zuid-West Pacific en verder van een aantal buitenlandse verenigingen.   

Tijdens de in september jl. digitaal gehouden Algemene Vergadering is door onze leden het bestuur 

een mandaat gegeven om tot en met 2021 een digitaliseringstraject op te gaan zetten. Een belangrijk 

traject waar wij onze tanden in gaan zetten, dat naast de fusie met het Samenwerkingsverband 

Filatelie (SvF) veel van mijn tijd zal nemen. Een taak waar ik samen met mijn medebestuursleden met 

plezier aan ga werken met het doel de georganiseerde filatelie in Nederland zo lang mogelijk 

levendig te houden.  

 

3. Filatelistische bibliotheek in Houten 

De KNBF bibliotheek is een van de grootste filatelistische bibliotheken van Europa. Een aantal 

geïnspireerde verzamelaars helpt als vrijwilliger om de bieb draaiende te houden. Groeperen, 

uitzoeken van schenkingen navraag doen naar nieuwe uitgiften is een deel van hun taak.   

Een officiële bibliothecaris ter versterking van het huidige team staat nog op het wensenlijstje. 

Kandidaten kunnen voor nadere informatie terecht bij: E info@knbf.nl of T 030-3075469. 

 

4. Bezoek aan het bondsbureau en bibliotheek 

In verband met de huidige COVID-19 situatie is een bezoek aan het bondsbureau en/of de KNBF 

bibliotheek uitsluitend mogelijk op afspraak: E info@knbf.nl of T 030-3075469. Het dragen van een 

mondkapje wordt dringend geadviseerd. 

Mochten de richtlijnen van RIVM en/of overheid veranderen, dan zal de KNBF deze uiteraard volgen.  

 

5. Zaalruimte huren in het bondsbureau 

Voor vergaderingen, bijeenkomsten e.d. van verenigingen (KNBF-leden)  is het mogelijk om 

zaalruimte te huren in het Bondsbureau in Houten met inachtneming van de door de overheid en/of 

RIVM aangegeven regels en richtlijnen. Met oog op de anderhalve-meter-afstand-regel is de kleine 

zaal geschikt voor bijeenkomsten met maximaal 6 personen. In de grote zaal kunnen maximaal 15 

personen tegelijk aanwezig zijn. 

 

Bondsbestuur KNBF 

Houten,  19 oktober 2020 
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