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Ruildienst 
 

Maak ruilboekjes met uw dubbels, 
omslagen en stempels die je kwijt wil.  
Vraag ruilboekjes aan bij de ruildienst van 

Oost-Phila!  

 

Wendt u tot :   Devlamynck Maurice 
Kapellestraat 15  9960 Assenede 
 
Een kruisje in het vakje!  

 
 

             
 

Uw  vereniging heeft het 
lidgeld voor 2018 nog niet betaald!  

Hierbij een overschrijvingsformulier 
 

Indien uw vereniging de bijdrage 
reeds betaald heeft, beschouw het X 
als niet bestaand! 
 
 
Aangezien we door omstandigheden 
niet kunnen beschikken over de 
originele adreslijsten voor het 
versturen van het tijdschrift is er 
besloten dit te bezorgen aan de 
voorzitters van de clubs die vermeld 
staan op de site van Oost-Phila. 
 
Wij vragen aan de voorzitters om de 
afgevaardigden hiervan te verwittigen. 
 
Indien u een adreswijziging wenst 
graag dit melden aan de redactie: 
jan.lannoye@telenet.be 
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Beste vrienden 
 
ZM. Koning Filip heeft de titel van Koninklijke vereniging verleend aan Oost-Phila. 
Vanaf vandaag mogen wij de koninklijke kroon toevoegen aan ons logo. 
 
Oost-Phila viert zijn 50e verjaardag op het Filateliefeest van 20 en 21 oktober in de 
prachtige gebouwen van CC De Ververij te Ronse. 
 
Sedert vele jaren geeft Oost-Phila het tijdschrift Oost-Phila Kontakt uit. 
Wij zullen hier niet de historiek ervan relateren. Ze wordt immers uitgebreid 
behandeld door Lucien Van Hecke in het Jubileumboek. 
Toch willen we eraan herinneren dat Oost-Phila kontakt bijna vijftig jaar verschijnt. 
 
Het eerste nummer verscheen op 20 maart 1970. Het was een initiatief van 
J.Cocquet ( Land van Waas - St. Niklaas ). De laatste tien jaar was de redactie in 
handen van Reina Beeckman, die de fakkel had overgenomen van Lucien Van 
Hecke. Zij heeft haar taak altijd zorgvuldig en stipt vervuld. De gekleurde 
afbeeldingen die het tijdschrift verfraaiden zijn van haar hand. Wij zijn haar daarvoor 
zeer dankbaar. 
Jan Lannoye zal voor een nieuwe start zorgen op de 50e verjaardag van Oost-Phila. 
We zijn ervan overtuigd dat hij de “right man” is voor deze functie. 
Velen zullen zich wellicht afvragen waarom we nog een tijdschrift “op papier” 
verspreiden. Het is nog de wens van menigeen. We worden immers regelmatig 
geconfronteerd met de vraag: “Waarom hebben wij Oost-Phila Kontakt noch niet 
ontvangen”. Het wijst er dus op dat de meeste leden een tijdschrift wensen. En 
volgens peilingen uitgevoerd in filatelistische kringen blijkt er nog een voorkeur te 
bestaan voor een “papieren” uitgave boven een digitale versie. De redactie zal het 
pad van de voorgangers verder bewandelen, weliswaar met vernieuwingen en 
aanpassingen  in concept en uitvoering van het blad. 
Zoals vroeger zal Oost-Phila Kontakt viermaal per jaar verschijnen ter gelegenheid 
van de Algemene Vergaderingen. 
Oost -Phila Kontakt zal ook nieuws brengen in nauwe samenwerking met KLPB OVL. 
Wij hopen dat Oost-Phila ”Kontakt” de band tussen de kringen nog nauwer zal 
aanhalen. 
Daarom dringen wij er nogmaals op aan dat de Voorzitters , die het blad in hun bus 
krijgen, het meenemen naar de clubvergadering om daar onder de leden te laten 
rondgaan. 
We kijken vol verwachting uit naar het volgende nummer in oktober. 
We wensen jullie alvast veel leesgenot. 
 

Paul De Dobbeleer 
Voorzitter 
 

  



Beste lezer 
 
Het heeft misschien wat te lang geduurd maar een nieuwe redacteur vinden voor ons 
blad Oost-Phila Kontakt was niet eenvoudig. Wij hoopten met Reina verder en langer 
te kunnen samenwerken. Mark heeft tussentijds 2 digitale nieuwsbrieven verzorgd 
maar nu heb ik de stap gezet, weliswaar zonder enige ondervinding ter zake, om de 
redactie over te nemen en verantwoordelijke uitgever te worden van uw tijdschrift. 
 
Dit tijdschrift is er voor de leden en door de leden. Daarom doe ik een warme oproep. 
Wenst u een ruimere verspreiding van uw artikels, waaraan u toch heel wat energie 
gespendeerd heeft, stuur mij dan een digitale kopie of stuur mij uw tijdschrift zodat 
we samen kunnen kijken wat we in Oost-Phila Kontakt kunnen publiceren. 
 
Wij gaan ons uiterste best doen met de middelen en de tijd die we ter beschikking 
hebben om de continuïteit en de kwaliteit van uw driemaandelijks tijdschrift te 
verzorgen. Neem contact op met mij ! U vindt mijn gegevens op pagina 2. 
 

Met dank en vriendelijke groeten, de redactie, Jan Lannoye 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

90-jarig Jubileum van de Koninklijke Postzegelvereniging 
van het ‘Land van Waas’ 
 
Wij doen mee !  
1 vlak : ‘Uit de geschiedenis van onze vereniging’. 
3 vlakken : ‘Reis- en vakantiegroeten van onze leden’ – Uit de clubverzameling gestart in 1975. 
 
Jubileumlezing : zondag 21.10 om 15.00 uur ‘Het gebruik van de epauletten’ door Leo De Clercq. 
 
Leo, als stichter van Oost-Phila 50 jaar geleden, en er talrijke lezingen gegeven, ziet deze voor hem 
als de mooiste en noemt ze liefst zijn ‘jubileumlezing’. 
 

                        
 
Jubileumboekje : Epaulettenbrieven uit Oost-Vlaamse postkantoren, landelijke gemeenten en dorpen. 

Aan allen : onze leden zijn gespreid in vele Oost-Vlaamse kringen, zij zijn mede inrichters, tentoonstellers, 
bezoekers, voorzitters, secretarissen, auteurs, penningmeesters, maar vooral ‘filatelisten'.  

 

Leo De Clercq 
  



Programma Filateliefeest 2018 
 

Zaterdag 20 oktober 2018 

 
10.00 u Opening van de Tentoonstelling – Beginnersklasse – Deelname Oost-Vlaamse kringen - Herdenking 1918 – 

Stand frankeermachines  Jan Lannoye – Postzegeldoosjes Roger Verpoort 

  

Nationale filatelistische beurs en handelaars prentbriefkaarten 

 

Verkoop van MyStamps: selectie van Art Deco gebouwen in Gent, Ronse en Sint-Niklaas & Gabriëlbeeld 

Uitgave en verkoop van het Jubileumboek  Oost-Phila 50 jaar 

  

Opening tijdelijk postkantoor met voorverkoop van de bijzondere postzegeluitgiften: 

- De Groote Oorlog (deel 5). De bevrijding 

- De Groote oorlog: herdenking. We shall never forget 

- Riante Belgische herenhuizen. 

- Kleurrijk Kerstmis. De eindejaarszegel. 

 

11.00 u   

 

Academische zitting en opening van de  tentoonstelling met receptie (op uitnodiging) met de voorstelling 

van  het Jubileumboek Oost-Phila 50 jaar. (Trapzaal) 
 

Uitreiking van de Wisselbeker Oost-Phila 2018.  

 

13.30 u Begeleide Architecturale wandeling en bezichtiging van Riante woningen in Ronse (Verzamelen ingang    

C.C. De Ververij). 

 

14.00 u   Algemene Vergadering voor Oost-Vlaamse kringen aangesloten  bij K.L.B.P.  en  Oost-Phila (Lokaal 105 –                                                  

1
ste

 Verdieping) 

 

15.00 u Gesprek  met aanwezige juryleden  - Sluiting kantoor b-Post 

 

17.00 u Sluiting van de tentoonstelling 

 

Zondag 21 oktober 2018 

 10.00 u Opening van de Tentoonstelling  

Verkoop van de MyStamps: selectie van Art Deco gebouwen in Gent, Ronse en Sint-Niklaas & Gabriëlbeeld  

Verkoop van het Jubileumboek  Oost-Phila 50 jaar 

 

 Vergadering Temaphila-Wetteren & Jaarvergadering Themaphila (Lokaal 105) 

 

11.00 u Voordracht  “De Groote Oorlog” door Dhr Decraene (Trapzaal) 
 

13.30u 
 

  Begeleide stadswandeling en bezichtiging van Riante woningen in Ronse  (Verzamelen ingang C.C. De                                

² Ververij). 

 

15.00 u Voordrachten    Leo Declercq:  Het gebruik van de Epauletten  

  Mark Bottu:     Thematische Filatelie ‘4.0’ 

 

16.00 u Overhandigen van een herdenking aan het Filateliefeest 2018 

 

17.00 u Sluiting van de tentoonstelling 

 

17.30 u    Afnemen van de verzamelingen  

 

 
  



Op de bestuursvergadering van "PHILA OOST" te Gent op 28 september 1968 wordt 
beslist een algemene vergadering van de provinciale kringen te laten doorgaan in het 
lokaal van Postzegelkring "Onder ons" te Ledeberg op 12 oktober 1968 ! 
 

              

            
 
  



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
  



REGLEMENT VAN DE RUILDIENST OOST-PHILA 

I. OPNAME IN DE RUILDIENST 

1. Iedere aangesloten kring bij Oost-Phila, in regel met zijn lidgeld, kan toetreden tot de ruildienst. 

2. De aanvraag tot opname geschiedt schriftelijk door de voorzitter van de aanvragende kring. Deze 
aanvraag wordt gericht aan de ruilmeester van Oost-Phila en zal de volgende inlichtingen bevatten: 

- Juiste benaming van de kring; 

- naam van de verantwoordelijke ruilmeester, met het juiste adres waar de ruilzendingen zich zullen 
bevinden; 

- IBAN nummer van de rekening waarop eventuele stortingen van Oost-Phila moeten geschieden. 

Alle wijzigingen hieromtrent dienen onmiddellijk aan de ruilmeester van Oost-Phila kenbaar gemaakt. 

3. Door ondertekening van het bericht van ontvangst, bevestigen de voorzitter en de ruilmeester van 
de aanvragende kring, kennis te hebben genomen van het huidig reglement en verbinden ze zich 
ertoe het stipt na te leven. 

4. De kontakten aangaande ALLE ruilverrichtingen geschieden tussen de ruilmeester van Oost-Phila 
en de ruilmeester van de kring. 

II. INLEVEREN VAN DE RUILBOEKJES 

5. Gebruik de keuzeboekjes van Oost-Phila of van een zelfde formaat en uitvoering. Het aantal 
boekjes dat de kringen mogen insturen is onbeperkt. 

6. Het overhandigen van boekjes geschiedt uitsluitend door de ruilmeester of verantwoordelijke van 
de kring. 

7. Iedere zending is vergezeld van een volledig gedetailleerde opgave, opgemaakt in dubbel 
exemplaar, waarop wordt vermeld: 

- de datum van de inzending; 

- het totaal aantal ingezonden boekjes; 

- nummer en de juiste waarde van ieder boekje op het ogenblik van de inzending; 

- de totale waarde van de inzending. 

8. Het samenstellen van de ruilboekjes. 

De ruilboekjes dienen met zorg opgemaakt te worden en zullen aan volgende voorwaarden 
beantwoorden; 

a. Afzonderlijke postzegels kunnen over één of meerdere vakjes geplaatst worden met goede 
volledige klevers (zg. scharniertjes) of onder kristalband, zodanig dat iedere zegel volledig zichtbaar 
blijft en dit binnen de vakjes. 

Reeksen postzegels, postwaardestukken of brieven worden in een volledig doorzichtige omslag 
gestoken. De omschrijving (catalogusnummer, …) en de netto prijs worden op deze omslag vermeld. 

b. enkel op de met vakjes bedrukte zijde mogen zegels of poststukken gekleefd worden. 

In geen geval mogen zegels op de andere zijde van het blad aangebracht worden, dit om 
beschadigingen te vermijden. 

c. voor afzonderlijke (in de vakjes passende) zegels wordt in de voorziene vakjes het 
catalogusnummer, de quotering en de gevraagde prijs vermeld. 

 



Voor poststukken wordt de netto prijs ook steeds op de bladen vermeld. 

Voor Belgische postzegels wordt bij voorkeur de Officiële Catalogus gebruikt. 

Voor buitenlandse zegels wordt in België meestal de Yvert Catalogus gebruikt. Bij gebruik van andere 
catalogi wordt dit expliciet vermeld. 

Er wordt gesuggereerd op de buiten kaft de gebruikte catalogus te vermelden, bv. O.C. 2018, Yvert 
2018 of Michel digitale catalogus. 

d. in de ongebruikte vakjes moet door de inzendende kring de vermelding "LEEG” genoteerd worden 
of het vakje doorstrepen en met hun eigen clubstempel worden afgestempeld, waarbij evenwel geen 
rode inkt mag gebruikt worden. 

e. er mogen uit de boekjes, voor inlevering, geen zegels voor ”eigen uitnamen” genomen worden. 

f. een vakje dat reeds afgestempeld werd, mag onder geen enkel voorwendsel opnieuw van een 
zegel voorzien worden. 

g. de minimum waarde per aangeboden zegel heeft minstens de verkoopwaarde van 5 eurocent. 

Bij uitzondering wordt het in omloop brengen van boekjes met een mindere waarde per zegel wel 
toegestaan, voor zover alle zegels uit dat boekje aan dezelfde eenheidsprijs worden aangeboden. 

h. ieder blad zal genummerd zijn en moet bovendien de totale waarde per horizontale lijn 
vermelden, alsmede onderaan de totale waarde van het blad. 

Deze laatste som moet overgedragen worden op de samenvattende lijst achterin het boekje welke 
tevens de totale waarde van het boekje vermeldt. 

9. Het blijft in de eerste plaats aan de ruilmeester van de kring en vervolgens deze van Oost-Phila vrij, 
om ruilboekjes te weigeren die niet aan bovenvermelde eisen beantwoorden. 

III. HET RONDSTUREN VAN RUILZENDINGEN 

10. De ruilzendingen worden na afspraak met de ruilmeester van Oost-Phila gebracht en afgehaald, 
tegen ontvangstbewijs. Elke binnengebrachte zending wordt nageteld op het aantal boekjes en 
nagekeken op eventuele gebreken. 

11. Iedere kring wordt daarna verantwoordelijk gesteld voor de ontvangen zendingen. 

12. De zendingen mogen enkel en alleen tijdens de vergaderingen van de kringen aan hun leden ter 
inzage gegeven worden. Onder geen enkel voorwendsel mogen ruilboekjes aan de leden ter inzage 
meegegeven worden naar huis. 

13. Iedere zending, uitgaande van de ruildienst Oost-Phila, wordt vergezeld van een 
“begeleidingsformulier”, in dubbel exemplaar, waarop voorkomt: 

- de datum van de zending; 

- het totaal aantal boekjes; 

- een lijst met de volgorde der boekjes; 

- de datum waarop de zending dient terugbezorgd te worden aan de ruilmeester van Oost-Phila. 

14. De door uitname vrijgekomen vakjes in de ruilboekjes moeten met de eigen clubstempel of Oost-
Phila stempel afgestempeld worden. 

Het bedrag van de totale uitnamen per boekje wordt in de daartoe bestemde kolom van het 
”begeleidingsformulier” ingevuld. 

Een exemplaar van dit formulier zal bij het terugbezorgen van de ruilboekjes aan de ruilmeester van 
Oost-Phila bezorgd worden en het dubbel blijft in het bezit van de kring. 



15. Het totaal bedrag van de uitnamen dient hetzij binnen de acht dagen na het terugbezorgen op de 
bankrekening van de ruildienst Oost-Phila overgemaakt te worden, hetzij contant bij het 
terugbezorgen betaald worden aan de ruilmeester van Oost-Phila. 

16. Een zending mag niet langer in het bezit van een kring blijven dan de vermelde datum op het 
”begeleidingsformulier” (zie art. 13), dit teneinde de rondzendingen alsook de uitbetalingen aan de 
inzenders van de boekjes, niet te hinderen. 

17. Zegels vervangen is ten strengste verboden, zo dergelijke overtreding wordt vastgesteld zal aan 
de betrokken kring de betaling van de vervangen zegels geëist worden. 

Bovendien zal de ruilmeester van Oost-Phila, de voorzitter van de betrokken kring, alsook de 
voorzitter van Oost-Phila, onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen. 

Deze overtreding zal de uitsluiting uit de ruildienst voor gevolg hebben. 

18. Iedere zending dient steeds zorgvuldig verpakt te worden en vochtvrij te worden gehouden. 
Onzorgvuldigheden door toedoen van de kringen worden door deze vergoed. 

IV. ALGEMEENHEDEN 

19. De uitbetalingen aan de kringen geschiedt 1 maal per jaar en dit in de loop van de maand 
september. 

Bij de jaarlijkse uitbetaling wordt door de ruilmeester van Oost-Phila een voorlopige afrekening, 
gedetailleerd per boekje, opgemaakt. 

Op elke uitbetaling wordt door de ruildienst van Oost-Phila 5% afgehouden voor de dekking der 
onkosten. 

20. Ingeval van nalatigheid in verband met de bovenvermelde artikelen, zullen volgende sancties 
worden toegepast onder de volgende procedure: 

- door de ruilmeester Oost-Phila wordt een vermaning gestuurd aan de ruilmeester van de betrokken 
kring met een kopie aan de voorzitter van deze kring; 

- aanhoudende nalatigheid wordt aan het bestuur van Oost-Phila kenbaar gemaakt, dat zal beslissen 
over de te nemen maatregelen. 

21. Alle vergissingen of onregelmatigheden moeten in de kortst mogelijke tijd door de 
respectievelijke ruilmeesters onderling kenbaar gemaakt worden en dienen zo vlug mogelijk opgelost 
te worden. 

22. Bij verlies van een zending of van een boekje in een kring draagt deze kring de volledige 
verantwoordelijkheid en zal ook de resterende waarde ervan vergoeden. 

23. De ruildienst fungeert van 1 september tot 30 juni. 

Na deze datum worden definitieve afrekeningen opgemaakt en aan de inzendende kringen 
overgemaakt. 

De kringen welke boekjes ingeleverd hebben moeten voor 1 juni aan de ruilmeester van Oost-Phila 
laten weten of ze hun ingezonden boekjes wensen terug te ontvangen. Zonder schriftelijk bericht 
blijven deze gedurende 3 jaar in omloop. 

24. De definitieve afsluiting van de boekhouding over het ruiljaar geschiedt voor 31 juli. De 
rekeningen worden voor nazicht voorgelegd aan de toezichthouders, aangesteld door de jaarlijkse 
Statutaire Vergadering van Oost-Phila. 

25. Onderhavig reglement wordt op voorstel van het bestuur van Oost-Phila op de algemene 
vergadering van 23 juni 2018 ter goedkeuring voorgelegd en treedt onmiddellijk in voege.  

  



REGLEMENT VAN DE BIBLIOTHEEK OOST-PHILA 
 

1. Ieder lid van een bij Oost-Phila aangesloten kring die in regel is met haar bijdrage, kan 

gebruik maken van de Oost-Phila bibliotheek. 

2. De aanvraag gebeurt schriftelijk door middel van het daartoe bestemde formulier, langs de 

ruilmeester van de kring of zo deze niet aangesloten is bij de ruildienst, langs de voorzitter, 

aan de bibliothecaris. 

3. De uitleenduur bedraagt 2 maanden en kan met 1 maand verlengd worden. 

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus worden geen werken uitgeleend. 

4. Indien de ontlener zonder enige toelating het werk langer dan 3 maanden behoudt, zal dit 

werk opgevorderd worden langs de voorzitter van zijn kring en zal de ontlener verder van 

deelname aan de bibliotheek uitgesloten worden. 

5. De ontlener is verantwoordelijk voor het boek dat hij in zijn bezit heeft. In geval van verlies of 

beschadiging zal hij het werk vervangen of zal hij een vergoeding dienen te betalen die gelijk 

is aan de waarde van het boek op dat ogenblik. Het bestuur van Oost-Phila zal over die 

waarde soeverein beslissen. 

6. De ontlener mag onder geen enkel voorwendsel boeken aan derden uitlenen. 

7. De boeken worden hetzij afgehaald bij de bibliothecaris, hetzij aangetekend en degelijk 

verpakt verstuurd op kosten van de ontlener. Het terugbezorgen geschiedt op een identieke 

wijze. 

8. De tijdschriften worden niet uitgeleend. Wel kunnen van de artikels fotokopieën besteld 

worden tegen 10 cent per bladzijde, verzendingskosten ten laste van de bestemmeling. 

9. De betaling van port en van fotokopieën gebeurt aan de bibliothecaris. 

10. De termijn van uitlening wordt berekend aan de hand van de dag van afhaling of de datum 

van het poststempel. 

11. Iedere ontlener en de aangesloten kringen bij Oost-Phila worden geacht het reglement te 

kennen en te aanvaarden. 

12. Het bestuur van Oost-Phila regelt de onvoorziene gevallen. 

13. Het bestuur van Oost-Phila behoudt zich het recht voor, dit reglement te wijzigen en/of aan 

te passen. 

14. Alle aanvragen, verzendingen en betalingen gebeuren uitsluitend aan de bibliothecaris. 

     
  

 

 

OP ZOEK NAAR OUDE POSTBUSSEN ? 

 
Deze postbus hangt in Nederzwalm aan de 
zijgevel van de Ter Biestmolen. 
 
Eigen foto 26/08/2016 

 
Heeft u ook een foto van een oude postbus, 

stuur ze digitaal door voor OP Kontakt. 



OOST - PHILA 
 

Algemene Vergadering Oost-Phila 
 

Verslag 
23 Juni 2018 – 15.00 uur 

 
Verontschuldigd: Leo de Clercq, Reina Beeckman, Theo Vandamme, Maurice Vlaeminck, Koenraad 
Bracke 
De aanwezigheidslijst is ter inzage op het secretariaat. 
 
1 –Welkom 
 
Voordracht Alain Pierret : De Postkantoren van Gent 
 
2-Goedkeuring van het verslag van 3 maart 2018 
Het verslag en de uitnodiging werd met de digitale nieuwsbrief verzonden. We hopen dat iedereen 
het ontvangen heeft. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3-Oost-Phila wedstrijd 
Sommige verenigingen hebben een gelijkaardige wedstrijd met hetzelfde thema ingericht onder hun 
leden. 
De inleveringen moeten voor 1 september aan Luc Van Bogaert toegezonden. 
 
4-Oost-Phila Kontakt 
Mark heeft gezorgd voor een tweede digitale versie van Oost-Phila Kontakt. Enkele (bestuurs)leden 
hadden deze niet ontvangen. De email-adressenlijst die Mark ontvangen had was niet volledig. 
Op de vergadering circuleerde een lijst met de email-adressen die kon aangevuld worden en waarbij 
de overeenstemmende kring en de verantwoordelijke kon ingevuld worden. 
Jan Lannoye heeft zich bereid verklaard in te staan voor Oost-Phila Kontakt in overleg en 
samenwerking met Reina. Hij heeft reeds enkele kontakten met haar gehad. Jan en Mark zullen 
eerlang samenzitten om de verdere samenwerking te bespreken. 
 
5-Website 
Door tussenkomst van Rik Dessers, die de website van de KLBP verzorgt, zal weldra een nieuwe 
Website Oost-Phila tot stand komen. Mark zal in samenwerking met Jan voor de inhoud zorgen. 
(zie bijgaande nota). 
 
6- Filateliefeest 2018 
 

- De voorbereidingen van het filateliefeest vorderen goed. Er zijn acht handelaars die tafels 
reserveerden. Er zijn ruim voldoende sponsors om de onkosten van de brochure te dragen. 

-  Aanmeldingen voor het erecomité komen traag binnen. Wellicht moet een tweede rondvraag 
per email gedaan worden. 
- Tot nu toe zijn er weinig aanmeldingen voor de beginnersklasse. Er wordt aan de 

kringafgevaardigden gevraagd hier een speciale inspanning te doen. 
-  Er wordt ook nog een speciale oproep gedaan naar de medewerking van iedere aangesloten 

kring. Men kan de kring voorstellen op één vlak of/en men kan een verzameling van één of meerdere 



van zijn leden presenteren in de propaganda klasse. Hier kunnen ook verzamelingen aan bod komen 
die niet beantwoorden aan de eisen van de competitieve klassen. 

-  Alle inschrijvingen worden verwacht bij Mark voor 20 augustus. 
 
7. Financieel verslag 
Roland presenteert het financieel verslag over de voorbije maanden. 
 
8. Ruidienst en Bibliotheek 
De reglementen van Ruildienst en bibliotheek werden aangepast met dank aan verschillende 
bestuursleden. 
Het bestuur zal deze verder bespreken. 
Tijdens de vergadering van het comité Filateliefeest werd dit gedaan in aanwezigheid van de meeste 
bestuursleden. De definitieve tekst vindt U in bijlage. 
 
9. Varia 
Onze Erevoorzitter en Stichter, Leo De Clercq kreeg in Berlijn de prestigieuze “Carl Lindenberg 
Medaille”. De voorzitter wenst hem proficiat en laat het verslag rondgaan. 
 
Gent, 28 juni 2018 
 
Mark Bottu, secretaris 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

     

  

Berichtje ivm. Philexnam 2018 van 
onze ere-voorzitter Leo: 

 

Het werd een echt genoegen rond te lopen in de 
prachtige tentoonstelling’Philexnam2018’ want in 
alle rijen zag men heel mooie filatelie van onze 
Oost-Phila vrienden. 

Zonder daarvan de tentoonstellers te vergeten, 
kwam men ook in alle gangen onze juryleden 
tegen. Toch dienen volgende Oost-Phila vrienden 
extra gefeliciteerd: 

Jan Lannoye met zijn indrukwekkende stand : 

"Les Machines à affranchir, les fabricants, les 
distributeurs." 

En voor 4 artikels in de kataloog Philexnam 2018: 

Mark Bottu – Open Philately: Een nieuwe 
uitdaging! 

Donald Decorte – De grote vereenvoudiging van 
de internationale postdienst vanaf 1juli 1875. 

Jan Lannoye – Voordeeltarieven voor de 
gebruikers van frankeermachines 1/8/2007. 

 
Lucien Van Hecke – Fancy Port Betaald. 



Algemene vergadering K.L.B.P. Oost-Vl. zaterdag 23 juni 2018 te Zwijnaarde. 

1.Verwelkoming door de voorzitter de heer Ivan Van Damme 

   De aanwezigheidslijst is ter inzage bij de heer M.Bottu, verontschuldigd Cosmos en St.-
Michielsgilde. 
 

2.Kasverslag, wordt door de heer R. Deswaef overlopen, alle kringen die nog aangesloten zijn 

   hebben hun bijdrage betaald. 
 

3. en 5..Lidgelden en nieuwe aansluiting. 

  Voor 2018 verliezen we 3 kringen ( 2 gestopt , P.P.Rubens uit Zulte en Spoetnik uit Gent , 

  niet meer betaald  K.V.B.P. St. Niklaas) 

   Wij kunnen tevens melding maken van 1 nieuwe aansluiting Postzegelkring Schendelbeke. 

   Hartelijk welkom. 
 
4.Philexnam. 
  De Nationale tentoonstelling, de voorbereidingen zijn volop bezig, er is tevens een grote inschrijving 
aan deelnemers. 
 
6.Tentoonstelling beginnersklasse te Ronse. 
   Inschrijven kan nog steeds en hopelijk volgen er nog deelnemers. 
 
7.Reg. tent. Oost/West- Vl. 2019. 
  Data ’s en uitgifte programma is reeds gekend bij bpost, MAAR dit dient eerst in het staatsblad te 
verschijnen voor we op de hoogte gebracht worden, zal snel gebeuren. 
  Data ’s liggen in de lijn van vorige jaren. 
  Als reg. Tent. voor Oost/West Vl. is onze provincie aan de beurt, meer dan waarschijnlijk zal  
  Themaphila afdeling Wetteren deze aanvragen en opteren voor juni 2019. 
 

8.Websites. 

  De heer Rik Dessers is voor de nationale website reeds bezig om deze in orde te brengen 

  Voor de provinciale nog wat geduld hij is nog volledig aan het werk en dit dient dan in de vrije tijd te 
gebeuren, maar komt in orde. 
 
9.K.L.B.P. nieuws. 
  De nieuwe Nederlandse Bondsvoorzitter heeft reeds medegedeeld dat alle Belgische filatelisten 
kunnen deelnemen volgend jaar aan de Nat. tent op 19 en 20 april 2019 te Gouda. 
  -Nieuwe Nat. com. Open Filatelie, vermits geen van de 3 kandidaten de meerderheid der stemmen 
heeft behaald besliste volgens de statuten het dagelijks bestuur, de heer W. Deynckens is aangesteld 
voor 1 jaar. 
-Op de laatste bijeenkomst van de raad van bestuur zijn volgende Nat. medailles gestemd, 
  Nat. verdienste de heer Péters en voor Literatuur  de heer Vincent  Schoubrechts. 

- Een nog belangrijke mededeling voor alle kringen het lidgeld voor 2019 blijft behouden op 2€ 
per lid. 

 
 
Luc Van Bogaert       Ivan Van Damme 
Secretaris        Voorzitter  



KLBP-OOST-VLAANDEREN - OOST - PHILA 
 

20 Oktober 2018 – 14.00 uur op 

 
 

C.C. De Ververij (Lokaal 105)- Wolvestraat, 37 – 9600 RONSE 

 

 

U I T N O D I G I N G  

 
Geachte Heer / Mevrouw  Voorzitter – Geacht Bestuurslid, Geachte Afgevaardigde,  

 

Hierbij nodigen we U graag uit op de Algemene Vergadering van de KLBP Oost-

Vlaanderen en Statutaire Vergadering van Oostphila. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Mark BOTTU                Luc VAN BOGAERT,  

Secretaris Oostphila      Secretaris KLBP – Oost-Vlaanderen 

 

 

14.00 - Algemene vergadering KLBP – OOST-VLAANDEREN 

 
1. Verwelkoming. 

2. Kasverslag. 

3. Terugblik op Philexnam. 

4. Terugblik Praha 2018. 

5. Varia en weetjes. 

6. Sluiten vergadering. 

 

14.30 – Algemene Vergadering Oost-Phila 

 
1-Welkom en verontschuldigingen. 

2-Goedkeuring van het verslag van AV 23 juni. 

3-Oost-Phila is Koninklijk. 

4-Oost-Phila wedstrijd. 

5-Oost-Phila kontakt. 

6-Ruildienst en Bibliotheek. 

7-Website. 

8-Financieel verslag. 

9-Varia.  



 
 

 
 
 
 

 


