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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen  
 
 
In deze Bondsbrief vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:  
 
1. Gebruik zaalruimte Bondsbureau in Utrecht 
2. Verhuizing Bondsbibliotheek 
3. Gezocht: bibliothecaris en medewerkers omgeving Utrecht (Houten) 
4. Gezocht: tijdelijke hulp van klussers. 
 
 
 
1.Gebruik zaalruimte Bondsbureau in Utrecht 
 
Wij krijgen momenteel regelmatig vragen over het gebruik van de zalen op het huidige 
Bondsbureau in Utrecht. 
Zoals reeds in een eerder  stadium gecommuniceerd kan t/m december 2017 op de 
gebruikelijke wijze op het Bondsbureau in Utrecht vergaderd worden. 
Alle huidige en nieuwe gebruikers van zaalruimte zullen tijdig worden geïnformeerd over de  
voorwaarden en mogelijkheden van de zalen op het nieuwe Bondsbureau in Houten, waar 
dan vanaf 1-1-2018 vergaderd kan worden  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Bondsbureau via knbf@knbf.nl 
of telefonisch 030-289 4290 
 
 
 
2.Verhuizing Bondsbibliotheek 
 
De bibliotheek van de KNBF is een grote zeer gespecialiseerde bibliotheek op het terrein van 
de filatelie. Boeken, tijdschriften, catalogi en periodieken van verenigingen waar een filatelist 
behoefte aan zou kunnen hebben worden ontsloten en bewaard in ‘onze’ bibliotheek. En zijn 
ter inzage en soms ook ter uitlening. De bibliotheek verhuist nog dit jaar van Baarn naar 
Houten. Vanaf 27 september as. zal de bibliotheek daartoe gesloten zijn. 
 
Voor de verhuizing zoeken wij een aantal vrijwilligers die willen helpen bij het inpakken in 
Baarn en later ook weer uitpakken van de boeken in Houten.. 
 
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de bibliothecaris: 
Henk Weevers, 06-4143 9684 of via bondsbibliotheek@knbf.nl 
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3. Gezocht: bibliothecaris en medewerkers omgeving Utrecht (Houten) 
 
Na vele jaren ‘trouwe dienst’ zal na de verhuizing  onze huidige bibliothecaris vertrekken. 
Graag roepen we belangstellenden op om zijn functie over te nemen. Het gaat om een 
vrijwilligersfunctie die ca 1 dag per week zal ‘kosten’. 
Ook zoeken wij nieuwe vrijwilligers die in de nieuwe bondsbibliotheek in Houten 
belangstellenden te woord staan en ondersteunen. De bibliotheek is iedere woensdag open, 
maar er wordt gewerkt met een roulatiesysteem, zodat men slechts eenmaal in de zoveel 
weken aanwezig hoeft te zijn. 
 
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de bibliothecaris: 
Henk Weevers, 06-4143 9684 of de secretaris KNBF: Hans Kraaibeek 06 – 8371 1729, 
of per email: bondsbibliotheek@knbf.nl 
 
 
4.Gezocht: tijdelijke hulp van klussers. 
Nog voor het eind van het jaar hoopt o.a. de KNBF het nieuwe pand in Houten in gebruik te 
nemen. Het pand is gekocht, maar er moet nog heel veel worden gedaan. Een aannemer is 
professioneel aan het werk met verbouwingen.  
Er zijn ook werkzaamheden die nog niet zijn ingevuld en moeten worden gedaan zoals 
verhuizen en verven. Daarvoor zoeken we vrijwilligers. Wie wil ons een dag of zo komen 
helpen? We hebben echt ‘handjes’ van mannen en vrouwen nodig die bereid zijn en het leuk 
vinden om met elkaar deze klus te klaren. Met z’n allen zullen we daar nog heel veel jaren 
plezier van hebben. 
Voor nadere vragen en aanmeldingen: Harrie Jans, via h.jans@knbf.nl 
 
 
 
 
 
Voor al uw vragen of nadere informatie kunt u terecht bij het Bondsbureau KNBF,  
Zeelantlaan 11, 3526 AK  Utrecht, telefoon 030-2894290, e-mail bondsbureau@knbf.nl. 
 
 
Bondsbestuur KNBF 
Utrecht, 8 september 2017 
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