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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 2019 
nog niet betaald!  

Hierbij een overschrijvingsformulier 
 

Indien uw vereniging de bijdrage 
reeds betaald heeft, beschouw het X 
als niet bestaand! 
 
Wij sturen dit tijdschrift aan de 
voorzitters en/of afgevaardigden. 
 
Indien het tijdschrift niet bij de juiste 
persoon terechtkomt of u wenst een 
adreswijziging te melden stuur dan een 
mail naar de redactie: 
 

jan.lannoye@telenet.be 
 
AGENDA VERGADERINGEN 2019: 
 
2 maart - Statutaire Vergadering 
 
22 juni - Algemene Vergadering 
 
5 oktober - Algemene Vergadering 
 
14 december - Algemene Vergadering 
 

 

mailto:p.dobbeleer@skynet.be
mailto:mark.bottu@pandora.be
mailto:roland.deswaef@skynet.be
mailto:reina.beeckman@skynet.be
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BRIEF VAN ONZE VOORZITTER 

2019…. 

Bij een jaarwissel blikken wij graag eens terug op het voorbije jaar. Aan 2018 zal Oost-Phila heel wat 

goede herinneringen overhouden.  

In dat jaar heeft namelijk ZM Koning Filip ons de titel van Koninklijk Verbond verleend. 

Maar het hoogtepunt van 2018 was ongetwijfeld de viering van de 50e verjaardag van de stichting 

van Oost-Phila. De viering van dit jubileumjaar vond haar plechtige invulling tijdens de tweedaagse 

Filateliefeesten in de prachtige gebouwen van CC De Ververij te Ronse. 

In eerdere nieuwjaarsbrieven hebben we herhaaldelijk onze leden aangespoord om hun verzameling 

aan het publiek te tonen door deel te nemen aan tentoonstellingen. Zo werden in Ronse 24 private 

en 16 collectieve verzamelingen, samen met de historiek van de kring, aan het publiek voorgesteld. 

Een mooi resultaat weliswaar, dat aan onze oproep een hoopgevend antwoord geeft. Niettemin blijft 

het een peulschil als we bedenken dat in Oost-Vlaanderen meer dan duizend liefhebbers in welgeteld 

47 bij Oost-Phila aangesloten kringen postzegelverzamelingen aanleggen. 

Vandaar dat we vandaag onze oproep nog eens herhalen: “Laat jullie verzamelingen niet slapen in 

stoffige laden en kasten, maar kom ze tonen tijdens filatelistische manifestaties”. Juryleden zijn altijd 

bereid jullie met raad en daad bij te staan bij de verdere uitbouw van jullie verzamelingen. 

Bij het begin van dit Nieuwe Jaar hebben we het genoegen jullie twee geschenken aan te bieden, 

namelijk Oost-Phila Kontakt en de website. Het blad Oost-Phila Kontakt verschijnt in de nieuwe lay-

out van de hand van Jan Lannoye. We kijken met veel belangstelling uit naar het derde nummer. De 

website, die aan de site van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen is gelinkt, werd door Rik Dessers opnieuw 

geactiveerd. Hier vinden onze leden al het filatelistische nieuws. 

Met onze beste wensen 

Paul De Dobbeleer  -  Voorzitter 

 

 
( © Rik Dessers voor OP ) 



De wisselbeker Oost-Phila wordt overhandigd aan Alain Pierret, voorzitter van S.R.G.T. 

 

 

              ( © Anton Coene ) 

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

Woord van de redactie 

We starten dit eerste nummer van 2019 met een woordje van de voorzitter en een foto van de 

overhandiging van de wisselbeker te Ronse op 20 oktober 2018. 

Na de promotie van de mij bezorgde info over de toekomstige manifestaties brengen wij een kort 

bezoek aan Lyon waar "La Poste" en de postzegelmarkt in open lucht kort aan bod komen. 

Lucien Van Hecke brengt ons in primeur nieuws over de recent erkende derde postoperator Glejor. 

Het beloofde vervolg van het artikel van Guido Lantheere over de infanterie tijdens Wereldoorlog I. 

Aansluitend en in de nasleep van deze oorlog had u van mij nog het vervolg te goed van een tweede 

toepassing van de wet van 1 juni 1919. 

Graag brachten wij meer variatie in ons blad en daarom doen wij beroep op uw medewerking om ons 

uw artikels te bezorgen. Alle aspecten van de filatelie kunnen aan bod komen, wij mikken niet op 

ellenlange publicaties, ook korte aktueel gebonden artikels zijn welkom en waarom niet iets over uw 

prentbriefkaarten, de nieuwe discipline ! 

Wie de nieuwe nummers bij het verschijnen ook digitaal in full color pdf wil bekomen stuurt mij een 

aanvraag met het mail adres waarop het mag toekomen, wij doen het nodige voor u.                      J.L. 

 



             
 

Reserveer deze data in uw agenda en allen daarheen ! 
 

            

Wenst u uw geplande activiteiten 2019 in Oost-Phila Kontakt, stuur tijdig uw flyer of 

een ander document per mail naar de redactie en dit vóór 15 mei 2019. Misschien kan 

u mij ook uw tijdschrift toesturen ?     Denk er eens aan !     Met dank         Jan Lannoye 

 



Wetteren, 10 februari 2019  
     

 
 
Geachte leden van de K.L.B.P. Oost-Vlaanderen, 
 
 
In 2019 organiseert Themafila-Wetteren al voor de 22ste keer een 
tentoonstelling in Wetteren: WETTERIANA 2019.  Themafila-
Wetteren is één van de twee kerngroepen van Themaphila, niet 
alleen de grootste vereniging van thematische filatelie, maar ook 

één van de belangrijkste filatelistische verenigingen aangesloten bij de K.L.B.P. (Oost-Vlaanderen). 
Zij organiseerde in het verleden al heel wat (inter)nationale tentoonstellingen, al dan niet thematisch 
alsook algemeen-filatelistisch, met of zonder voorverkoop en bijzondere dagtekeningstempel, te veel 
om op te noemen.  
 
Na de organisatie van de 1ste regionale tentoonstelling van de provincies Oost- en West-Vlaanderen 
(2007) organiseerde de vereniging ook de 3de regionale tentoonstelling van deze provincies in Oost-
Vlaanderen (2015) en nu dus ook de 4de in 2019. De vorige edities waren telkenmale de grootste 
regionale tentoonstellingen van dat jaar en dit hopen we ook in 2019 weer te verwezenlijken. De 
eerste inschrijvingen zijn ondertussen binnen, maar er is nog plaats genoeg voor nog meer 
verzamelingen. Het deelnemingsformulier kon u vinden in het laatste nummer van Belgaphil (januari) 
of kan samen met het reglement aangevraagd worden bij de organisatie (zie adres onderaan).  
 
Het postkantoor van bpost zal alleen op zaterdag 15 juni aanwezig zijn, maar de tentoonstelling 
wordt gespreid over twee dagen (zaterdag van 9 tot 17 uur en zondag van 9 tot 15 uur). Zo heeft 
iedereen de mogelijkheid om al dat moois in alle rust te bewonderen en is er ruimte voor een aantal 
nevenactiviteiten. Een overzicht van de belangrijkste activiteiten die momenteel bekend zijn:  

- voorverkoop postzegeluitgiften “National Birds - EUROPA”, “Geometrie in de natuur”, “Eerste 
paardentramlijn”, “Anatomy of the Millennial” met bijzondere dagtekeningstempels (alleen 
op zaterdag 15 juni van 10 tot 15 uur);  

- regionale competitieve tentoonstelling van de provincies Oost- en West-Vlaanderen;  
- een filatelistische tentoonstelling “vogels”; 
- een salon en stand aërofilatelie; 
- een filatelistische beurs met binnen- en buitenlandse handelaars; 
- maandelijkse vergadering van Themafila-Wetteren met contactdag van Themaphila op 

zondag 16 juni (10 uur) met filatelistische lezing (voor iedereen toegankelijk).   
 
Deze manifestatie zal plaatsvinden in Wetteren op een nieuwe locatie met een nog grotere ruimte 
(Expo Gowalt, Kwatrechtsteenweg 114). Er is een grote parking dichtbij de exporuimte.  
 
Hopelijk wil u ons ondersteunen om van deze manifestatie een groot filatelistisch feest te maken. Zo 
kan u er mede voor zorgen dat zoals in het verleden de grootste regionale tentoonstelling ook nu 
weer in de provincie Oost-Vlaanderen plaatsvindt. Iedereen welkom op WETTERIANA 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Themafila-Wetteren, p.a. Koenraad Bracke (voorzitter), kobra22@telenet.be    
Baerdonckstraat 83, 9230 Wetteren (Tel.: 09 369 99 34) 

 

mailto:kobra22@telenet.be


LYON STAD VAN DE MUURSCHILDERINGEN 

 
In Lyon zijn verschillende gevels beschilderd volgens een thema. De foto met de postbode op de 
kaft is: "la Bibliothèque de la Cité" op de hoek van "Rue de la Platière' en "Quai de la Pêcherie". 
 

 
                           ( © Jan Lannoye ) 

 

        
                            ( © Jan Lannoye )                                                                                                              ( © Le Progrès ) 

 

DE POSTZEGELMARKT IN OPENLUCHT TE LYON 

 
In de lokale krant van Lyon "LE PROGRÈS" zag ik onder de rubriek markten volgende advertentie: 
 

Iedere zondag van 8.30u tot 13.30u postzegelmarkt op de Place Bellecour. Ongeveer 30 verkopers. 
 

Inderdaad op zondag 23 december 2018, in een kil en vochtig Lyon, werden de kofferdeksels van 
de auto's geopend en kon de kofferverkoop doorgaan waarbij ik mij vragen stelde over de invloed 
van de weersomstandigheden op de postfrisse zegels. De gemiddelde leeftijd van de aanbieders 
was zowat gelijklopend met wat we bij ons vaststellen.....!                                                    Jan Lannoye 

 



GLEJOR   B.V.B.A.   -  DERDE   BELGISCHE   POSTOPERATOR 
 

door  Lucien Van Hecke 
 

HISTORIEK 

 
GleJor is in 2007 begonnen met de bedeling van reclamedrukwerk en flyers.  Wat ooit begon-
nen is met 800 brievenbussen is uitgegroeid tot 120.000 brievenbussen. Het is thans één van 
de grootste onafhankelijke verdelers van drukwerk in Limburg.  
 
Naast reclamebedeling biedt het bedrijf ook diensten aan voor bedrukking van t-shirts, auto-
belettering en webdesign.  Nieuw is het bezorgen van geadresseerde post, pakjes & seals 

verpakking over heel Limburg. 
 
De maatschappelijk zetel van het bedrijf van Pascal Martens is gevestigd in de Gallestraat 5 
te 3650 Dilsen-Stokkem - website : www.glejor.be - e-mail : info@glejor.be - BTW : 
0829.001.590 - tel. : 0476 / 06.14.98 en 089 / 24.67.66. 
 
De postverwerking zelf heeft, sinds 21 november 2018, plaats in de gebouwen van het 
bedrijvencentrum Smart Offices op het industrieterrein Teutelberg, Meerkensstraat 61 te 3650 
Dilsen-Stokkem. 
 
Met betrekking tot de uitoefening van een postdienst werd op 20.12.2018 het registratie-
nummer PO2018-GLEJORLIN toegekend door het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten 
en Telecommunicatie). 
 
Ingevolge kritiek, met name die van de Europese Commissie, heeft de regering de postwet-
geving in 2017 herzien om de voorwaarden te verlichten die nodig zijn om deze vergunning te 
verkrijgen.  De verplichting voor de postoperator om het ganse Belgische grondgebied te 
bestrijken is afgeschaft.  Het is dankzij deze wijziging dat deze nieuwe operator de postmarkt 
binnenkomt. 
 
GleJor is van plan om - althans aanvankelijk - alleen de provincie Limburg, waar het oorspron-
kelijk is ontstaan, te bedienen.  Men is niet van plan zich te concentreren op de particuliere 
markt, maar op die van de lokale overheden. 
 
Al enige tijd distribueert het bedrijf op zeer beperkte wijze geadresseerd drukwerk van 
gemeenten zoals Maaseik, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem.  Thans wil men het bedrijf 
uitbreiden en hebben ze een postvergunning nodig. 
 
Particulieren die GleJor willen gebruiken om hun brieven of pakketten te verzenden zullen dit 
kunnen doen, maar alleen naar een plaats in Limburg.  Hiervoor zullen eigen postzegels 
beschikbaar zijn. 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
BRONVERMELDING 

 
- Belgisch Staatsblad : Wetten en Koninklijke Besluiten.   
 
- BIPT : Mededelingen en Besluiten van de Raad. 
 
- Websites  : - http://www.glejor.be. 

 - http://www.smartoffices.be. 

 - http://werkgroep.mecanotelie.in.evergem.be. 
 
- Artikel “Un nouveau concurrent pour bpost” door Jean-François Munster in dagblad “Le Soir” 
             van 31 december 2018. 

 



DE INFANTERIE TIJDENS W.O. I                       Vervolg 
 

                                                                                                              Guido Lantheere 

 

We gaan nog even terug naar 1917. Het jaar van de 3
de

 slag om Ieper, misschien beter 

bekend onder de benaming “Slag om Passchendaele”, maar beter gezegd “de 

gruwelslag”. Het Belgische front was in het begin van het jaar eerder een rustpauze 

gegund, doch de planning was anders. De Britten onder leiding van opperbevelhebber 

Haig vonden dat de stellingoorlog enkel in Vlaanderen kon worden doorbroken. De 

voorbereidingen werden aangevangen. Er was de mijnenslag op 7 juni 1917. zes weken 

later begon de definitieve slag in drie fasen. De eerste twee brachten een beperkt 

succes, maar de 3
de

 liep vast in de modder. 

Ondanks de betere afstemming tussen artillerie en 

infanterie kon het beoogde doel niet worden bereikt. 

Van geallieerde zijde was het een enorme inzet. De 

Britse, Belgische, Franse eenheden werden ingezet 

met aanvulling van nieuwe troepen, de Australische 

en Nieuw-Zeelandse korpsen. Ook de Canadezen 

werden ingezet. Alles draaide in feite uit op een 

grandioze mislukking. De amper 8 km terreinwinst 

werd begin 1918 bij een Duitse aanval volledig 

teniet gedaan. Bij dit alles werden meer dan  

                 afb. 8 

450.000 officieren, onderofficieren en soldaten (= mensen !) gedood of gewond, een 

afgrijselijk aantal !. De Britten noemden, en nu nog altijd, de bewuste veldslag 

“Passion-dale” of dal van het lijden. Deze mythische omschrijving benadert meer de 

realiteit. Deze slag werd in 2017 herdacht te Ieper, 100 jaar nadat dit gruwel van start 

ging. Bpost herinnerde aan Passchendaele met een zegel uit de BL “Groote Oorlog 

2017”    (afb. 8). Een herinneringskaart van bpost met een foto van Koning Albert te 

Hoogstade in februari 1917 en een zegel van deze Koning uit 1974, afgestempeld op 21 

oktober 2017 (afb. 9) verwijst eveneens naar de herdenking van Passendale. 

 

 
 

afb. 9 

 



Nu we toch bezig zijn met herdenkingen kan er nog een afbeelding bij van een 

herinneringsblad met Mijnzegel die verwijst naar de frontlinies van toen met 

infanteriesoldaten (afb. 10). 

 

 

 
 

afb. 10 

 

 

De afbeeldingen op het blad: in het midden Koning Albert met kepie, links de Franse 

gevechtspiloot Georges Guynemer die met zijn toestel neerstortte op 11 september 

1917 nabij Poelkapelle en rechts generaal John Joseph Pershing. In 1916 werd hij tot 

generaal-majoor benoemd. Hij leidde de Amerikaanse troepen, die uiteindelijk 

meebeslissend waren in de overwinning van de geallieerden. 

 



Om af te sluiten nog een vertaling van een passage uit de heroïsche tekst van Gustave 

Bertrand in zijn boek Mémorial Philatélique, naar aanleiding van de uitgifte der 

infanteriezegels van 1932. 

 

“En nu; of je wil of niet dit is de meest aangrijpende bevestiging van deze geschiedenis, 

die tegelijk zo dicht en zo ver van ons schijnt. Het volstaat om een pelgrimstocht te 

maken langs de militaire kerkhoven van Diksmuide, Duinhoek, De Panne en 

Adinkerke. Zesduizend van de onzen trekken er een onsterfelijke wacht op; op dit 

laatste stukje België dat ze hebben gered van de besmetting der invasie.” 

 

“Ze zijn daar !, grenadiers, karabiniers, in het gelid, in eindeloze rangen als bij een 

parade, die voor u, die voor ons, in de schaduw van hun grijze marmeren kruis, in hun 

veel te vroege eeuwige slaap rusten. De liefdevolle eerbied en de herinnering hebben 

hen in een grote lijkwade gewikkeld; volledig vervaardigd van anjers en rozen, in de 

schaduw van de grote witte mast waar onze driekleur wappert.”  

 

“Soldaten, tot aan de andere kant van de graftombe: in het bloed !. Dat is de boodschap 

die hun zesduizend stemmen ons overmaken, in het gelid zoals zijzelf waren bij de 

parade. Dank zij deze twee zegels komt deze boodschap van in het hiernamaals naar 

ons toe en komt ze aan, ja portvrij !.” 
 

Bibliografie: 

- Terug naar niemandsland, L. De Ryck 

- Kroniek van België 

- Mémorial Philatélique, G. Bertrand 

- Knack Historia 1916 – 1917 

- Historiek Eenheden, Milpedia 

- Afbeeld., eigen verzameling 

 

Met dank aan Guido Lantheere        Het begin in ons vorige nummer 

Dit artikel verscheen in het tijdschrift van de Lokerse Postzegel Kring nov./dec. 2018 ! 

Alle afbeeldingen © Bpost 

 

                      ( © Jan Lannoye ) 

Aansluitend aan dit mooie artikel en passend in dit thema, het vervolg van:  

"DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919"        door Jan Lannoye  

Het eerste deel verscheen in ons OP Kontakt nr. 3 van oktober 2016 

  

Tentoonstelling MIAT museum Gent 
 

     De Belgische email industrie 
 

      03/12/2015 - 26/06/2016 

 



5. Mijn grootvader langs vaderszijde in "DEN GROOTEN OORLOG": 
 

Prentbriefkaarten uit de briefwisseling tussen Constantinus Lannoye en zijn ouders 
 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

  ↑ Caserne des Belges - Coutances              CHERBOURG A PARIS 2 - 1-10-16 ↑ 
 

       "From your good boy Constant" naar zijn ouders te Chatteris - England 

"Beste Ouders,  
Met genoegen kan ik u een portret afzenden met een van de Machine geweren ↓ 
die ik bewerkt ........" 



 
 

6. Tweede voorbeeld van de toepassing van de wet op 20 april 1931: 
 

 

 
 

Bronvermelding: 

alle documenten en foto's uit eigen verzameling 

archief Belgisch Staatsblad Provincie Oost-Vlaanderen te Gent 

dienstorders van de Belgische Posterijen, bib van Bpost te Mechelen 

Wikipedia: ASLK 

 

Spaarboekje bij wet 
toegekend aan mijn vader 

Jacques Lannoye. 
Geboren te Oostende op 

18.03.1927 
 

Het boekje werd "laattijdig" 
geopend met een rode zegel 
van 100 Fr op 20.IV.1931 te 

Oostende 1 
 

 
 

 

 
 
 
 
Constantinus-Carolus 

Lannoye 
 

Oostende 
5.11.1897 
Oostende 

28.08.1962 



 OOST - PHILA  

Algemene Vergadering  
 

15 december 2018 – 15.00 uur  
 

   Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – ZWIJNAARDE 

 

Verslag 
 

 
1-Welkom en verontschuldigingen. 
 Verontschuldigd: Leo De Clercq, Jaqueline Bekaert, Roger Coolen 
 Paul verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder Reina Beeckman, die terug tussen ons is. 
 
2- Lezing door Willy Vande Wiele : Postverkeer Groot-Brittannië en Europa van 1793 tot 1806. 
 
3-Goedkeuring van het verslag van AV 20 oktober 2018.  

Wordt goedgekeurd. 
 
3-Oost-Phila is Koninklijk. 
 De toekenning van de Titel ‘Koninklijk” is goedgekeurd 
 De uitreiking van de Oorkonde door de Provinciegouverneur gebeurt later . 
 
4-Evaluatie van de Oost-Phila wedstrijd 2018 - Voorstel van onderwerp 2019. 
                    

Evaluatie Wedstrijd 2018  
- Het vermoeden dat de zegel 1968 met stempel 1968 tamelijk gemakkelijk zou zijn bleek niet waar 

gezien het geringe aantal deelnemers.  
Jury: Paul De Dobbeleer – Pieter Cosyns – Mark Bottu 

  De podiumplaatsen gingen naar:  
 

Van Hecke Wim S.R.G.T. 96 punten 

Haegeman Freddy Het Volk 95 punten 

Noterman René Renaix-Philatélique - Ronse 95 punten 

   
Zes kringen namen deel en de wisselbeker gaat naar S.R.G.T. 
De prijzen werden uitgereikt tijdens de receptie Filateliefeest 2018. 

 
 Wedstrijd 2019 

o Op de bestuursvergadering kwam eden voorstel om terug een losse zegel te vragen meer  werd 
besloten om voort te gaan met gelopen brieven. 

o Er werden vier  voorstellen gedaan. Noodstempel 1919 – Breughelzegel – Kerstmiszegel – Albert met 
bril. 

o Keuze: Albert met bril (OC 2680) tussen 16.12.1996 en 15.12.2001 
o Lucien past de reglementen aan 
o Luc heeft  horizontale bladen ter beschikking 
o Inlevering uiterlijk tegen 25/5/2019 
o Proclamatie: Dag van de Postzegel – Prov. Tentoonstelling  - Wetteren  15 juni 2019 

 
5-Evaluatief- Filateliefeest 
 

De voorzitter bedankt al de leden die hebben bijgedragen voor het welslagen van de Filateliefeesten, zowel 
de leden van Oost-Phila, als de leden van verschillende kringen, evenals hun echtgenotes. 

OOST - PHILA 



 
Hij vraagt aan de secretaris, Mark Bottu, om het verslag van de BV mede te delen. (zie verder) 
 

 Na de algemene vergadering wordt een afsluitende vergadering van het comité gehouden  
 
 
6-Oost-Phila-Kontakt. 
 Het vernieuwde Oost-Phila-Kontakt  is verschenen onder redactie van Jan  Lannoye. 
 Het oogst algemene bijval. Proficiat Jan. 
 Het is verstuurd naar alle voorzitters en/of afgevaardigden bij Oost-Phila en naar de bestuursleden.  
 Er werden er +- 70 verstuurd. 
 Er wordt beklemtoond dat OP-kontakt niet uitsluitend bedoeld is als lectuur voor de geadresseerden maar 
dat wij verwachten dat het op de vergadering ter beschikking van de leden is.  
 
7-Ruildienst en Bibliotheek. 
 De reglementen zijn gepubliceerd in Oost-Phila- Kontakt. 
 In het archief ontbreken een aantal jaargangen van Oost-Phila-Kontakt  (1987-2003). 
 Lucien Van Hecke heeft een aantal jaargangen in zijn privé archief. (kopieën?) 
 
8-Website. 
 Rik Dessers is bereid om de technische realisatie van onze website waar te nemen. 
 Mark Bottu neemt kontakt op met hem en levert de inhoud aan in overleg met Jan Lannoye.  
 
9-Financieel verslag. 
 Roland geeft het financieel overzicht en vermeld de kringen die bijdrage nog moeten betalen.  
 
10- Data Algemene Vergaderingen 

- Statutaire vergadering 2 maart 2019 
- Vergaderingen 2019 :  22 juni – 5 oktober – 14 december 

 
11-Varia. 

- De voorzitter heeft het ontslag ontvangen van ondervoorzitter Pieter Cosyns. Het Bestuur van Oost-Phila zal 
verder fungeren volgens de statuten. 

- Gezocht : Foto’s van het filateliefeest 
 

Gent, 24 december 2018 
 
Mark Bottu 
Secretaris 

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

De unieke poststempel ter gelegenheid van de 90
ste

 verjaardag van Leo De Clercq 

 

 

Deze poststempel is eigendom van Bpost en 
wordt bewaard te Mechelen in de kluis van de 
zegeldrukkerij. 
 
De stempel werd geslagen op een beperkte 
editie van 125 brieven die verstuurd werden 
door Leo naar binnen- en buitenland ! 
 

( © Bpost ) 



Algemene vergadering K.L.B.P. Oost-Vl. zaterdag 15 december 2018 te Zwijnaarde. 

 

1.Hartelijk welkom aan alle aanwezigen door de voorzitter. 

   Aanwezigheidslijst op sec. Oost-Phila. 

 

2.Kasverslag. 

   Roland geeft deskundig overzicht tot op heden van de in kas zijnde saldo. 

 

3.Lidgelden. 

   Oproep dit zeker in orde te brengen voor 30 april 2019. Doch zo lang dient niet gewacht. 

 

4.Filateliefeest Ronse ; Beginnersklasse. 

   Een positief punt was dat er een reeks nieuwe verzamelingen getoond werden, wel niet van allen 

   nieuwe verzamelaars. Wat ook positief was ,is dat een uitgebreid beoordelingsblad was bij- 

   gevoegd bij iedere verzameling , dit zal tevens bijgehouden worden door de prov. –en nat. 

   commissaris van zijn bepaalde discipline. 

 

5.Voorverkopen 2019. 

   De data en plaatsen waar deze in 2019 plaats vinden staan allen vermeld op de site van bpost. 

   Mogen wij ook mededelen dat in het vervolg ( toekomst 2020 ) de plaats van voorverkoop dient  

   aangevraagd te worden bij de Landsbond nationaal. 

 

6.Nat. tentoonstelling 2020. 

   Deze zal plaats vinden te Antwerpen Expo op  28 – 29 en 30 augustus. 

 

7.Bibliotheek bpost. 

  Is te raadplegen op 13/2 – 10/4 – 12/6 – 14/8 – 9/10 en 11 of 12/12/2019. 

  Liefst 2 weken op voorhand verwittigen en vermelden wat je wilt opzoeken. 

 

8.Regionale ten. Oost en West –Vl. 2019. 

   Deze zal gehouden worden op 15 en 16 juni te Wetteren in de GOWALT hall te Kwatrecht. 

 

9.K.L.B.P. nieuws. 

 - Roland De Swaef heeft op de Intern. Tent. te Bangkok 85% behaald. 

 -Kandidaturen voor medaille  Prov.  verdienste toe te sturen voor 1 feb. 2019. 

-Medaille ‘Paul De Smeth’ lit. voor 1 april naar nat. sec. 

-Nat medaille voor  fil. verdienste, kandidaturen binnen voor 1 april op nat. sec. 

  Reeds 1 kandidaat uit de Provincie  Oost-Vlaanderen. 

-Oplichting, men tracht via alle toestanden geld te bekomen van je vereniging, oppassen voor 

  valse berichten, wij vragen dat alle voorzitters hun penningmeester op de hoogte brengen hiervan 

  en dubbel voorzichtig te zijn met alle verhalen. 

-Door Roland wordt gevraagd om via mail de laatste gegevens van zijn bestuur door te zenden 

  Dit zal opgenomen worden op de nieuwe site voor Oost –Vl. DOCH zal niet voor iedereen 

  te zien zijn  - wordt nadien www.klbp-ovl.be of  klbp-ovl.be. 

-Algemene bijeenkomsten in 2019,  2 maart  -  22 juni  -  5 okt.   en  14 december. 

De voorzitter wenst tot slot iedereen de beste eindejaars feesten toe en tot volgend jaar. 

   

   

de secretaris       voorzitter 

Luc Van Bogaert     Ivan Van Damme 

http://www.klbp-ovl.be/


KLBP-OOST-VLAANDEREN - OOST - PHILA 
 

2 Maart 2019 – 14.00 uur 
 

Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – ZWIJNAARDE 

 

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 Algemene Vergadering van Oost-Phila. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Mark BOTTU                Luc VAN BOGAERT 

Secretaris Oost-Phila     Secretaris KLBP – Oost-Vlaanderen 

 

Statutaire Vergadering Oost-Phila 
 
1-Welkom 

2-Goedkeuring van het verslag van AV van 15 /12/2018 

3-Oost-Phila-wedstrijd   

 - Inlevering van de deelnames 

 - Aanstelling van de jury 

4-Oproep voor de kandidaturen voor een Bestuurslid 

5-Website 

6-Algemene Statutaire Vergadering: 

  1-Overzicht van het jaar 2018 

2-Verslag van de bestuursleden (Secretariaat, Ruildienst, Oost-Phila Kontakt, Archieven,                                                                                                                                                                         

Bibliotheek) 

  3-Financieel verslag 

  4-Verslag van de Toezichthouders  2018 - Aanstelling Toezichthouders  2019 

  5-Overdracht van het incassobedrag 

7-Varia 

 

 

Statutaire vergadering KLBP – OOST-VLAANDEREN 
 

De leden van de Algemene Vergadering KLBP – Oost-Vlaanderen  
werden per brief uitgenodigd. 

 

 

“Voor de kringen die hun kosteloos exemplaar van het “Jubileumboek 50 jaar Oost-Phila” nog niet in hun bezit hebben, 
zal dit ter beschikking zijn op bovenstaande statutaire vergadering van Oost-Phila”. 
 
Met dank bij voorbaat, 
Lucien Van Hecke - Erevooorzitter. 

 
 



 
 

 
 
 
 

 


