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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen

In deze Bondsbrief vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.

Multilaterale 2021 Oostenrijk
Commissie digitalisering
Opgave bestuursleden
Kerstvakantie bondsbureau

1.

Multilaterale 2021 Oostenrijk

Van 24 t/m 26 september 2021 wordt in Oostenrijk in VAZ (Veranstaltungszentrum) St. Pölten de
Multilaterale tentoonstelling gehouden. Inzenders uit de 7 deelnemende landen, te weten
Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Liechtenstein, Luxemburg en Slovenië, tonen hier hun
topcollecties. Gelijktijdig vindt hier ook de ÖVEBRIA 2021 plaats ter gelegenheid van het 100 jarig
bestaan van Verband Österreichischer Philatelisten-Vereine (VÖPh).
De KNBF heeft de heer Albert Haan tot landscommissaris benoemd, die bij voldoende inschrijvingen
uw collectie zal meenemen naar Oostenrijk. Inschrijven voor de Multilaterale 2021 is nog mogelijk tot
31 december 2020.
Voor nadere informatie of inschrijven kunt u terecht bij Albert Haan via e-mail info@knbf.nl
2.
Commissie digitalisering
Mijn artikeltje op de bondspagina’s in het Maandblad Filatelie van november met de “titel één
minuut voor twaalf” heeft bij een flink aantal mensen wat losgemaakt. Het merendeel van de
reacties was positief en onderschreef het nut en de noodzaak van digitalisering van de filatelie.
Eerlijk gezegd had ik meer tegenwind verwacht, maar die bleef eigenlijk vrijwel geheel uit. Dat geeft
mij in ieder geval het gevoel dat de bij onze verenigingen aangesloten leden nóg meer gevoel voor
realiteit hebben dan misschien verwacht werd. Met deze positieve steun in de rug heeft het bestuur
zich de afgelopen tijd gericht op het zoeken naar mensen, die een digitaliseringscommissie wilden
bemensen. Deze digitaliseringscommissie is inmiddels geformeerd en heeft als opdracht
meegekregen om een plan van aanpak te maken hoe wij als KNBF de digitalisering van de filatelie
vorm moeten gaan geven. Hiertoe wordt er een interne- en externe analyse gemaakt van alle zaken
die binnen en buiten de KNBF op dit gebied voorhanden zijn en welke zaken moeten worden
ontwikkeld of uitgevonden. De commissie kijkt hierbij niet alleen binnen ons eigen land, maar ook
(ver) daarbuiten. Nadat de commissie zich hiervan een beeld heeft kunnen vormen, wordt er een
heldere probleemstelling geformuleerd, waarna realistische, meetbare doelstellingen worden
opgesteld. Hierna volgen de taakstellingen, tijdbalk met evaluatie- en bijsturingsmomenten.
Hierbij is het van groot belang, dat we weten welke financiële middelen voor het verwezenlijken van
de doelstellingen benodigd zijn. Zodra de commissie een antwoord heeft op al deze vragen volgt er
een advies en dat gaan we als bestuur tijdens de Algemene Vergadering van 2021 aan onze leden
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voorleggen.
Ik zal u de komende maanden via volgende artikeltjes op de hoogte houden van de vorderingen van
de digitaliseringscommissie.
Victor Coenen

3.
Opgave bestuursleden
Bij de jaarlijkse verzending van onze nota’s voor de verzekering van het rondzendverkeer hebben we
gemerkt dat wel de gegevens van het dagelijks bestuur van onze verenigingen goed in onze
administratie staan, maar als er taken en verantwoordelijkheden bij andere bestuursleden liggen dat
helaas niet altijd het geval is.
Daarom willen wij u vragen als er ná de jaarlijkse opgave van uw bestuursleden en ledenopgave (in
februari van elk jaar) bestuurswijzigingen zijn, die dan ook op dat moment aan het bondsbureau door
te geven. De wijzigingen kunnen ook adres- of e-mailadreswijzigingen zijn.
Om onze administratie weer helemaal up to date te brengen, willen wij u vragen om bij de komende
ledenopgave in februari ook ál uw bestuursleden met hun adres en e-mailadres op te geven.
Daarmee helpt u ons én uzelf dat wij voor elk contact met uw vereniging ook altijd de juiste mensen
kunnen benaderen.

4.
Kerstvakantie
Deze kerst zal door alle regels en richtlijnen rond corona niet helemaal verlopen zoals wij gewend zijn
en graag zouden willen.
Wel als vanouds zullen het bondsbureau en de bondbibliotheek rond de feestdagen gesloten zijn.
Onze medewerkers sluiten op vrijdag 18 december 2020 de deur.
Vanaf 6 januari 2021 staan zij weer op de Nieuwe Schaft 23 in Houten voor u klaar.

Namens het KNBF-bestuur, medewerkers en vrijwilligers wensen wij u alvast prettige kerstdagen
en een voorspoedig maar vooral gezond 2021.
Bondsbestuur KNBF
Houten, 14 december 2020
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