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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 2020 
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 2020: 
 
15 februari - Statutaire Vergadering 
 
20 juni - Algemene Vergadering 
 
26 september - Algemene Vergadering 
 
19 december - Algemene Vergadering 
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Nieuwjaarsbrief van onze voorzitter 
 
Van Postzegels naar Postwaardestukken….  

 

Jaren geleden, toen we postzegeltentoonstellingen bezochten, keken we vol bewondering naar 
kaders gevuld met alleen maar postzegels. Het waren postzegels van allerlei landen.  We zagen er 
volledige reeksen, al dan niet getande postzegels, postfris, soms volledige vellen, met variëteiten en 
zeldzaamheden…  
De verzamelingen die we vandaag te zien krijgen, bevatten maar weinig of soms helemaal geen 
postzegels. Zo, bijvoorbeeld, een verzameling van voorlopers van vóór de periode van uitgifte van 
postzegels of van de hedendaagse mecanotelie waarbij minder of geen postzegels aan te pas komen.  
Hetzelfde doet zich voor in de filatelistische tijdschriften waar bladzijden gevuld zijn met historische 
inleidingen en soms maar enkele afbeeldingen van postwaardestukken laten zien.  
Al deze verzamelingen met gelopen postwaardestukken maken deel uit van de discipline 
Postgeschiedenis.  
Ja het begrip geschiedenis komt ter sprake. De verzamelingen krijgen een  uitgebreide historische 
inleiding en een beschrijving  van het postverkeer in de bewuste periode mee. Hiermee vul je al gauw 
een geheel blad. 
 
Dit alles is een boeiende bezigheid, met veel opzoekingswerk met betrekking tot de historische 
achtergrond, met de beschrijving van de vigerende tarieven en van de vertrek-, passage- en 
aankomstafstempelingen.  
Om een verzameling op te starten in de discipline Postgeschiedenis kan men vertrekken van de 
postgeschiedenis van de gemeente of van een gebouw, bijvoorbeeld het postkantoor of het station…  
Dit zijn enkele beschouwingen over de trend van de huidige filatelie. Het is niet onze bedoeling om u 

aan te sporen om van discipline te veranderen. Integendeel, iedereen verzamelt naar wens.  

Toch raden wij aan om te kiezen voor een van de twaalf bij Antverpiade 2020 vermelde disciplines.  
Graag  komen wij ook terug op onze oproep uit de vorige nieuwjaarsbrieven :  “Wij sporen U aan om 

tentoonstellingen te bezoeken en nog meer om Uw verzameling daar te tonen”  

In afwachting U daar te ontmoeten, wensen wij U het beste voor 2020 !!!  
 

 
 

Op vraag van Reina doen wij een oproep om geen berichten en/of tijdschriften van 

leden van Oost-Phila meer te sturen naar haar adres. De volledige redaktie en alles 

met betrekking tot ons Kontaktblad berust bij mijzelf. Gelieve dan ook mijn mail- en 

thuisadres te gebruiken, zie pagina 2.         Met dank van Reina                   Jan Lannoye 

  



 
 

Luc, vaarwel en ..........tot ziens? 
 
Het is mijn plicht als voorzitter van de landsbond, als voorzitter van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen 
en als goede vriend van Luc, hulde te brengen aan Luc als filatelist en als mens die steeds ten 
dienste stond van de filatelie. 
 
Ongeveer 40 jaar geleden leerde ik Luc kennen. Hij was toen nog een verzamelaar in de 
thematische discipline en had een verzameling over treinen, over de spoorweg. Later 
schakelde hij met die verzameling over naar post die beschadigd uit treinen werd gehaald. 
En daarin werd hij één van de beste verzamelaars ter wereld. Hij behaalde niet alleen 
gouden medailles in België, in Europa maar ook in de ganse wereld.  
 
Maar Luc had ook nog interesse in andere disciplines, hij verzamelde postgeschiedenis, de 
postgeschiedenis van Hamme, hij verzamelde eveneens prentbriefkaarten over Hamme. 
Kortom, hij was een postzegelverzamelaar in hart en nieren. 
 
Maar hij was niet alleen een postzegelverzamelaar, onze vriend Luc was veel meer dan dat. 
Hij was voorzitter van de Hamse filatelieclub. En als voorzitter richtte hij meerdere malen de 
provinciale competitieve tentoonstelling in. Op provinciaal vlak was Luc bij Oost-Phila de 
filatelistische coördinator. Bij hem werden alle ingeschreven inzendingen samengebracht. 
 
Bij K.L.B.P. Oost-Vlaanderen was hij de secretaris, en dit gedurende meer dan 20 jaar. Nooit 
heeft mijn voorganger of ikzelf ook maar een opmerking kunnen maken over het werk van 
Luc. Zijn werk was perfect. Het is dan ook vanzelfsprekend dat hij reeds in 1986 
medaillewinnaar werd van de provinciale verdienste. 
 
Ook op nationaal vlak was Luc van grote betekenis. Er ging geen nationale tentoonstelling 
voorbij in Antwerpen of Brussel waarbij hij niet letterlijk en figuurlijk de handen uit de 
mouwen stak. Kortom Luc stond ten dienste van de filatelie. In 2012 mocht onze provincie, 
Oost-Vlaanderen, na meer dan 20 jaar, nog eens het nationaal kampioenschap van de 



filatelie inrichten, Temsifil. En Luc was secretaris. Niet alleen secretaris, hij was veel meer 
dan dat. Luc was de eerste om 's morgens aanwezig te zijn en hij was de laatste om 's avonds 
de deuren te sluiten. Luc was het manusje van alles. Dank je wel beste vriend. Niet alleen 
was hij een groot filatelist als tentoonsteller, hij werd in 2008 ook beloond met de nationale 
medaille voor filatelistische verdienste en dit voor al het werk dat hij had gepresteerd. En of 
dit verdiend was. 
 
In juni 2019 nam Luc nog eens deel aan een competitieve tentoonstelling in Wetteren. Hij 
was niet tevreden met zijn resultaat maar ja ook in de filatelie valt het soms mee en tegen. Ik 
zal nooit vergeten, Luc, dat we nog een goed glas hebben gedronken. 
 
En dan plots enkele maanden later kwam je met dat slechte nieuws. Het was van dat! Een 
woord dat niemand graag in de mond neemt. Ik kon je nog overtuigen om de moed erin te 
houden en toch deel te nemen aan de tentoonstelling in Londen in mei van dit jaar. Helaas, 
het mocht niet baten. We hadden nog diverse malen telefonisch contact en ik diende vast te 
stellen dat het alsmaar minder goed ging. En dan belde Greta, een eerste maal met minder 
goed nieuws en een tweede keer met slecht nieuws. 
 
Beste Luc, je was een groot filatelist, een goed mens maar meest van al een beste vriend.  
 
Dank je daarvoor. 
 
Ik hoop dan ook, als er nog iets mag bestaan na dit leven hier op aarde, dat jij gelukkig mag 
zijn. 
 
Misschien tot ziens. 
 

 
© Familie Van Bogaert - Ringoet & Begrafenissen Leemans Hamme 

  



Herinnering aan Jean Janssens de Varebeke,  °3.06.1932,  ↑ 11.12.2019. 
 

Nu zijn beide heengegaan: Jean en Maria. Als ik sindsdien voorbij fiets op de 

Driekoningenstraat moet ik steeds denken aan dat nu ledig appartement dat eens vol 

levensvreugde zat.  

Van meer dan 60 jaar vriend herinner ik me nog goed hun vertrek naar Kongo en hun 

gedwongen terugkeer in 1959. Hun kinderen zijn ook daar geboren: twee dochters en een 

zoon. Van daaruit heb ik destijds nog briefwisseling van Jean ontvangen. 

Bij zijn terugkeer is hij op 27.11.1959 trouw lid geworden van de Koninklijke 

Postzegelvereniging van het Land van Waas onder het nr 174 met als adres Jos. Lonckestraat 

13. Nadien heeft hij het grote huis met mooie tuin ‘Joos’ bewoond in de Hemelaarstraat, om 

dan uiteindelijk hun huidig appartement op de Driekoningenstraat aan te kopen. 

Honderden malen ben in bij hem geweest om over ‘onze filatelie’ te spreken. Dat is niet de 

gewone filatelie maar wel de doorgedreven geschiedkundige filatelistische studie. 

Zijn echt stokpaardje was de meest uitgebreidste kennis betreffende Tschechoslowakije. 

Daarvan toonde hij ons regelmatig zowel de ingewikkelde historische als de politieke 

evolutie. De met enorme zorg opgezette albumbladen die hij steeds graag toonde zullen 

niemand van ons vergeten. 

Praag was zijn lievelingsstad. Zodanig kende hij deze dat hij af en toe als reisgids uitgenodigd 

werd.  

Al enkele decennia was Jean ondervoorzitter-secretaris van onze kring en zijn merkwaardige 

jaarverslagen blijven een unieke bron voor de geschiedenis van onze vereniging. Enkele tijd 

was hij eveneens secretaris van het provinciaal verbond ‘Oost-Phila’. Voor zijn actieve inzet 

voor de gezonde filatelie kreeg hij de medaille voor de provinciale filatelistische verdienste.  

Bij elk clubfeestje of plechtigheid bracht hij een speech waarin hij alle gelegenheiddetails wist 

te belichten. Het applaus voor waardering dat volgde vanwege de aanhoorders deed hem 

genoegen, hij zei niets, maar je zag zijn stille blijdschap.  

Ontroerd, maar met vreugde zullen wij altijd aan onze vriend Jean terugdenken. 
 

Leo, 17.01.2020. 
 

 
17.01.2019: Toasten op de 90-jarige Leo met van links naar rechts Jean, Leo, Donald en mevrouw Hertha De Belder 

© Foto Trees Debrabandere 

 

  



In memoriam Gustave D’hondt. 

 
Een vriend, lid van onze club Phila Zelzate, is van ons heengegaan op 87- jarige leeftijd. 

Hij was een groot filatelist gespecialiseerd in WO I en Postgeschiedenis maar nog groter was 

Gustaaf in de Fiscale filatelie. 

Gustaaf en ik hebben samen verschillende prijzen behaald evenals mooie ereprijzen op diverse 

tentoonstellingen. 

Het was een plezier naast Gustaaf te staan en hem de diverse verzamelingen horen 

becommentariëren, hij wist zo veel en was steeds eerlijk bij zijn beoordelingen.  

 

Uitvaart Van de Moortele, De Pinte. 

 

Ik zal hem missen en velen met mij. Vriend, rust in vrede, bedankt voor de vele jaren van echte 

vriendschap. 
                                                                                 Theo Van Damme - voorzitter Phila Zelzate 

  



 
REGLEMENT WISSELBEKER OOST-PHILA 2020 
________________________________________________________________________ 
 
 
Art.   1.  : De wisselbeker wordt jaarlijks toegekend. 
 
Art.   2.  : De wisselbeker is verbonden aan een prijskamp. 
 
Art.   3.  : Het onderwerp van de prijskamp is gekozen door het Oost-Phila bestuur op de 

bestuursvergadering op 5 september 2019 en medegedeeld op de algemene 
vergadering van Oost-Phila op 5 oktober 2019. 

 
Art.   4.  : De postzegelkringen, in regel met hun bijdrage bij Oost-Phila, kunnen deelnemen 
 aan deze prijskamp. 
 
Art.   5.  : De wisselbeker wordt toegekend aan de vereniging met de drie best geplaatste 
 deelnemers en bij ex-aequo de vier best geplaatste, enz.... 
 
Art.   6.  : De vereniging welke in een tijdspanne van vijf jaar driemaal de wisselbeker wint, 
 wordt definitief houder van deze wisselbeker. 
 
Art.   7.  : Slechts één persoonlijke deelname is toegelaten en de juryleden zullen niet aan  
 de wedstrijd deelnemen. 
 
Art.   8.  : De jury zal voor elke wisselbeker bestaan uit twee door het Oost-Phila bestuur 
 aangeduide juryleden en een persoon aan te duiden door de klub die de mani- 
 festatie organiseert waar de inzendingen ten toon gesteld worden. 
 
Art.   9.  : Als secretaris van de jury zal de filatelistische coördinator van Oost-Phila 
 fungeren en hij zal op voorhand de foutieve stukken van jureren weerhouden. 
 
Art. 10.  : De prijskamp voor het jaar 2020. 
 
 10.1.   Algemeen. 
   
  10.1.1. De inzending moet op een ter beschikking gesteld formulier ge- 
   schieden. 
 
  10.1.2 Met het oog op de jurering wordt slechts één poststuk in optimale 
   staat gevraagd en worden maximaal vijf inzendingen per kring 
   aanvaard. 
 
  10.1.3. De deelnemer zal het poststuk met twee kristalstroken, op volle 
    breedte van het poststuk, op het formulier bevestigen. 
    (niet-conforme inzendingen zullen uitgesloten worden !) 
 
  10.1.4. Op de rugzijde van het formulier wordt enkel een nummer  
    vermeld ; dit nummer met de naam van de deelnemer en deze 
    van de vereniging wordt vermeld op een bijkomend blad. 
 
  10.1.5. Aan elke inzending zal een fotocopie ervan toegevoegd worden, 
   met vermelding van het nummer van het formulier. 
 



 
 10.2.   Onderwerp. 
 
 10.2.1. De gevraagde postzegel is een vogel van Buzin met dubbele 

waarde (BEF & EUR) op post-stuk gefrankeerd met één zegel met 
onderstaand O.C.B nummer : 

  2885 = 16BEF / 0,40 EUR : brief 
 2931 = 16BEF / 0,40 EUR : brief 
 2966  = 8 BEF / 0,20 EUR : verkiezingsdrukwerk 
 3011 = 16BEF / 0,40 EUR : brief 
 R 94 - R95 - R96 = rolzegel 16BEF / 0,40 EUR : brief 
 
 10.2.2. De enkelvoudige frankering moet een correct port zijn. 
 
 10.2.3. De postzegel moet afgestempeld zijn met een ronde handdatum-

stempel of een mechanische datumstempel van een Belgisch 
postkantoor (geen bijzondere datumstempel !) tijdens de gebruiks-
 periode 

 
 10.2.4. Het poststuk mag maximaal 14 cm hoog en 23,5 cm breed zijn. 
 
  10.2.5. De inzendingen moeten in het bezit zijn (of overgemaakt per post- 
   zending met datumstumpel) uiterlijk op 26 september 2020 van 
   mevrouw Reina Beeckman, Jubileumlaan 41 te 9000 Gent. 
 
  10.2.6. De bekendmaking van de volledige uitslag, de uitreiking van de

 wisselbeker en de prijs aan de eerst geklasseerde deelnemer
 zullen plaats hebben tijdens de 33ste Postzegelbeurs, ingericht 
door de Zeelse Postzegelkring, op zondag 15 november 2020 om 
15 uur, in de Gemeentelijke Basisschool, Bookmolenstraat 2 te 
9240 Zele. 

 
  10.2.7. De inzendingen zullen terugbezorgd worden aan de afgevaardigde 

van de kring tijdens de algemene ledenvergadering van Oost-Phila 
op zaterdag 19 december 2020. 

 
 10.3. Beoordeling 
 
  10.3.1. Poststuk : staat en frisheid .......................……...20 ptn 
 
  10.3.2. Afstempeling : 
   centrage .......................................................… 20 ptn 
   stand  ...........................................................… 20 ptn 
   leesbaarheid………………………………………20 ptn 
   zuiverheid …………………………………………20 ptn 
                                                             ______________ 
 
                                                              Totaal  : 100 ptn 
 

           Het bestuur van Oost-Phila. 
 
  



LOKETFRANKEERMACHINE MOG IN DIENST BIJ DE BELGISCHE 
POSTERIJEN TE NAMUR 1 VAN 18 MAART 1985 TOT 25 JUNI 1987 

 
door  Lucien VAN HECKE 

 
HISTORIEK 

 
MOG zijn de initialen van “Micro-Ordinateur de Guichet”, een loketcomputer ontwikkeld door 
Bell Electronique Serge Dassault in samenwerking met CAMP. 
 
Het is een verbeterde versie van het Franse toestel GAPA “Guichet d'Affranchissement Postal 
Automatique”. 
 
Op 18 maart 1985 werd één toestel geplaatst aan een loket in het postkantoor van Namur 1. 
 
Oorspronkelijk was een proefperiode van zes maanden voorzien, maar die werd achteraf ver-
lengd voor onbepaalde tijd, waarbij 25 juni 1987 de laatst gemeldde gebruiksdatum is. 
 
Het toestel bestaat  uit een centrale rekeneenheid verbonden met diverse toestellen zoals 
een electronische weegschaal, een alfanumeriek klavier met badgelezer, een beeldscherm 
voor de loketbediende, een printer met drie functies en een display die het gewicht van de 
zending aangeeft. 
 
De afdruk wordt met rode inkt aangebracht op een zelfklevende strook van wit niet fosfores-
cerend papier.  De stroken zijn rechthoekig van vorm van 80 mm breed x 30 mm hoog, met 
afgeronde hoeken.  De loketbediende is verplicht zelf de stroken op de zendingen aan te 
brengen omdat deze door het toestel zelf van het dragerpapier worden gescheiden.  Een 
rechtstreekse afdruk op poststukken is derhalve niet mogelijk. 
 
De afdruk bestaat uit rechts het frankeervignet en links de datumstempel.  Tussen beide, ter 
hoogte van de onbrekingen staat de uuraanduiding, in Arabische cijfers, gevolgd door de 
letter H (afkorting van heure).  Links van de datumstempel is een vrije ruimte voorzien van 22 
mm breed voor bijkomende gegevens, waardoor deze bij een gewone brief niet benut wordt. 
 
Het frankeervignet van 21 mm breed x 23 mm hoog heeft een rechthoekige vorm en is getand.  
De verticale zijden worden in hun midden onderbroken, ter hoogte van de frankeerwaarde. 
 
In het kader van het vignet bevindt zich bovenaan, op twee lijnen, de landsnaam, met steeds 
eerst de Franstalige benaming. 
 
In het midden staat de frankeerwaarde uitgedrukt in vier even grote cijfers, waarbij deze van 
de franken gescheiden zijn van de centiemen door een komma.  De twee cijfers van de 
centiemen zijn vaste nullen, zodat geen centiemwaarden kunnen afgedrukt worden. 
 
Onderaan staat een gestileerde posthoorn. 
 
De datumstempel staat links van het frankeervignet, met een tussenafstand van de middel-
punten van 32,5 mm en is een rechthoek van 24 mm breed x 22 mm hoog, met volle dikke 
lijnen, waarvan de verticalen in hun midden onderbroken zijn. 
 

Bovenaan staat de naam van het postkantoor (Namur 1) en onderaan het postnummer (5000). 
 
Boven het postnummer staat het identificatiekenteken (MOG 1), waarbij het nummer het volg-
nummer is van dit soort toestellen binnenin het postkantoor zelf. 
 



In het midden staat de datum in Arabische cijfers : dag, maand en jaar, in drie groepjes van 
twee cijfers, gescheiden door een blanco plaats zonder leestekens. 
 
Bij een aangetekende zending drukt het toestel op de vrije ruimte links van de datumstempel 
de gegevens af van het aantekenstrookje : een grote R, in het zwart, met daaronder, nu weer 
in het rood, de initialen LR (lettre recommandée), gevolgd door het volgnummer van de inge-
schreven zending, van vier cijfers. 
 
Ook brieven met een bericht van ontvangst (AR = accusé de réception) en brieven met aan-
gegeven waarde (LV = lettre valeur) kunnen door het toestel op dezelfde wijze behandeld 
worden, eventueel zelfs in combinatie. 
 
Bij een AR-brief drukt het toestel een zwarte rechthoek van 12 mm breed x 6 mm hoog, waarin 
de initialen AR.  Indien het bovendien een aangetekende zending is, staat dit dan onder de 
grote R en het volgnummer. 
 
LV-brieven komen evenwel in België niet voor, omdat de Belgische Postwetgeving het gebruik 
van stroken voor het frankeren van brieven met aangegeven waarde niet toelaat. 
 
Zoals bij de CAMP-machines kan het toestel ook worden gebruikt om op de afgiftebewijzen 
van ingeschreven zendingen alle administratieve gegevens in te vullen.  Tegelijkertijd is het 
toestel ook een boekhoudmachine die na de dagtaak de nodige gegevens opgeeft.  Ook kan 
het worden gebruikt voor diverse andere bewerkingen, zoals bijvoorbeeld het omzetten van 
internationale mandaten.  De mogelijkheid bestaat eveneens om - zoals in Frankrijk het geval 
is - meerdere toestellen met elkaar te verbinden en de gegevens tussen verschillende toestel-
len / postkantoren uit te wisselen.  Op die manier wordt de dagelijkse taak van de postbedien-
de voor een groot deel vereenvoudigd. 
 
Er bestonden plannen voor een tweede MOG-experiment (voorzien te Mechelen 2 ?), maar 
die werden niet uitgevoerd.  Een verklaring daarvoor kon niet achterhaald worden. 

 
AFDRUKKEN 

 

    
 

Eerste en laatste gemelde datum  :  27.03.1985 (LR 0169)  -  25.06.1987 (LR 7154) 

 



 
 

 
 

Gebruikt als aantekenstrook zonder frankering, gekleefd over een strook 203 en ook zo bij bijfrankering 

 
 

    
 

Gebruikt als frankering op document voor tijdelijke / definitieve doorzending van zendingen 

 



 
 

Gebruikt op omslag voor dringende persberichten 

 
 

 
 

Gebruik voor aangetekende zendingen met ontvangstbewijs 

 

 

BRONVERMELDING  -  SOURCE 
 
 
- Websites  :  www.delcampe.net  -  https://sites.google.com/view/werkgroep-mecanotelie  - 
  https://en.wikibooks.org/wiki/International_Postage_Meter_Stamp_Catalog/Belgium. 
 
- “Mecanoletische Kroniek” door Fernand Xhaflaire en Camille Haubruge in het maandblad 
  “Belgische Filatelie aan de Rijn” - 1975/1986. 
 
- “Frankeermachines gebruikt door Belgische postkantoren - Deel 1 : Loket en Taks” door 

Ferre De Groote - 7.8.1988 - KAT Werkdocument. 
 
- “De postmechanisatie in België - 1905 - 1985” door Daniël Acket - 1986 - U.V. Vlaanderen. 
 
- “De geschiedenis van de machinale frankeringen op de Belgische postkantoren” door G.H. 

Kuyt in het maandblad “De Postzegel” - januari 1988. 
 
- Verzamelingen van : Daniël Acket - Sint-Amands, Daniël Goffin - Jodoigne, Camille 

Haubruge - Brussel, G.H. Kuyt - Alphen aan den Rijn, Jan Lannoye – Destelbergen, C.J.H. 
Matser - Hardinxveld-Giessendam, Leon Plovie - Lichtaart, Wim Van Cauwenberghe - 
Dendermonde, Lucien Van Hecke - Ertvelde en Michel De Wailly / Luc Guillard / Joel Leroux 
- ACEMA. 

 
 

  

http://www.delcampe.net/
https://en.wikibooks.org/wiki/International_Postage_Meter_Stamp_Catalog/Belgium


Reserveer deze data in uw agenda en allen daarheen ! 
 

               
 

 

 

                         
 

 

Wenst u uw geplande activiteiten 2020 in Oost-Phila Kontakt, stuur tijdig uw flyer of 

een ander document per mail naar de redactie en dit vóór 15 mei 2020. Misschien kan 

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

 



 OOST - PHILA  

 

Algemene Vergadering 
 

14 december 2019 – 15.00 uur  
 

   Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – ZWIJNAARDE 

 
 

           Voordracht:  Mark Bottu - 'Het Strafport na W.O. I' 
 

Verslag 
 

Oswald Demeyer, Jacqueline Bekaert, Leo Declercq, Luc Van Bogaert, Theo Van Damme, Donald 

Decorte, Reina Beeckman hebben zich verontschuldigd. Er waren 19 aanwezigen. 

 
1. Welkom 

De voorzitter neemt kennis van de verontschuldigden. 
Hij meldt het overlijden van Gustave D’hondt. Deze specialist van W.O.I en van fiscale filatelie was 
een zeer actief lid van Oost-Phila. Hij behaalde mooie resultaten op tentoonstellingen. Hij was steeds 
kritisch maar ook steeds bereid jongere filatelisten met raad en daad bij te staan. De vergadering 
houdt een minuut stilte. 

 

Oswald De Meyer zou een voordracht houden over de 'Tweetalige Militaire stempels’. De secretaris 
werd vrijdagavond ( 13 december ) op de hoogte gebracht dat Oswald terug in het ziekenhuis was 
opgenomen. Hij gaf zelf een korte voordracht: ‘Het Strafport na W.O. I’. 

 

2. Goedkeuring van het verslag van A.V. 5 oktober 2019: goedgekeurd. 
 

3. Financieel verslag: R. Deswaef 

    Overzicht: gezonde financiële toestand. 

  Lidgelden: Roland geeft lezing van de kringen die nog niet voldaan hebben. 

 

4. Oost-Phila prijskamp: inlevering van de deelnames van de Oost-Phila wedstrijd. 

Dringende oproep aan de Kringen voor  medewerking en voor een expositieruimte. 

  

De gevraagde postzegel is een vogel van Buzin met dubbele waardeopdruk ( BEF & EUR ) op een 

poststuk gefrankeerd met één zegel (zie verslag 5 oktober). 

Gezien er geen regionale tentoonstelling en geen voorverkoop is in Oost-Vlaanderen diende gezocht 

naar een gelegenheid om de resultaten te exposeren. De Postzegelkring Zele werd bereid gevonden 

de resultaten te exposeren op zijn Postzegelbeurs op 15 november 2020. 

De formulieren zullen beschikbaar zijn op de statutaire vergadering van 15 februari. 

Datum van inlevering : A.V. van 26/09/2020. 

 

OOST - PHILA 



5. Oost-Phila Kontakt & Archieven: zonder problemen. 
 

6. Bibliotheek: 

De lijst wordt aangevuld en gepubliceerd op de website. 
 

7. Ruildienst:  functioneert goed. 
 

8. Website: Mark onderhoudt regelmatige contacten met Rik Dessers. 

Alle kringen worden verzocht hun gegevens nogmaals na te kijken en wijzingen door te geven op 

mark.bottu@telenet.be . 

Er komt weinig informatie binnen over activiteiten. Graag tijdig meedelen. 
 

9. Vergaderingen 2020 : 15/2  (Statutaire) – 20/6 – 26/9 – 19/12. 
 

10. Varia: 

De voorzitter herinnert aan de Statutaire Vergadering van 15 februari 2020 met verkiezing van een 

nieuw bestuur. Hij doet een oproep tot kandidaturen. Ook de huidige bestuursleden dienen hun 

kandidatuur te bevestigen, uiterlijk één week voor de Statuaire Vergadering. 

De voorzitter was aanwezig op de Feestviering van 50 jaar Ertfila, Ertvelde. Hier werd een nieuw boek 

'Inventaris van de "Blaster"-loketstroken' voorgesteld. Dit is te verkrijgen bij Lucien Van Hecke (13€). 

De secretaris geeft een kort verslag over Monacophil 2019, waar België manifest aanwezig was.  

Willy Vande Wiele toonde daar zijn verzameling ‘De Postverbinding tussen Groot-Brittannië en 

Europa vóór 1816’. 

 

Gent, 15/12/2019. 

 

Mark Bottu, Secretaris 

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

 
( © Rik Dessers voor OP ) 

 

http://www.oost-phila.be/ 

 
 

Het bestuur doet een beroep op alle kringen om hun gegevens na te zien op deze site. 
Indien er aanpassingen nodig zijn, gelieve deze per mail te melden aan Mark Bottu. 

 
  

mailto:mark.bottu@telenet.be
http://www.oost-phila.be/


 

ALGEMENE VERGADERING K.L.B.P. OOST-VLAANDEREN 

14 DECEMBER 2019 

 

1. Verwelkoming 

De voorzitter verwelkomt de aanwezige kringen en meldt dat volgende personen zich 
hebben verontschuldigd: Bekaert Jacqueline, Donald Decorte, Reina Beeckman, Julien Van 
Damme, Theo Van Damme en onze secretaris Luc Van Bogaert. De voorzitter deelt mee niet 
lang te kunnen blijven wegens nog een belangrijke vergadering later deze namiddag en zal 
de vergadering kort houden. 

2. Verslag vergadering 5 oktober 2019 

Het verslag wordt unaniem, zonder opmerkingen, goedgekeurd. 

3. Verslag van de penningmeester 

Roland De Swaef geeft de kastoestand van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen weer en roept de 
kringen op tot betaling van het lidgeld over 2020. 

4. Provinciale Filatelistische Verdienste 

Er wordt een oproep gelanceerd naar de kringen toe om kandidaten voor te dragen voor de 
Provinciale Filatelistische Verdienste over het jaar 2019. De voorzitter verklaart dat het niet 
altijd dient te gaan over voorzitters, secretarissen, penningmeesters of bestuursleden maar 
dat ook leden van een kring die zich verdienstelijk maken in hun kring mogen en kunnen 
worden voorgedragen. Kandidaturen dienen met een CV naar de voorzitter gestuurd te 
worden. 

5. Nationale Filatelistische Verdienste 

De voorzitter doet een oproep naar de kringen om de Oost-Vlaamse kandidaat voor deze 
verdienste over het jaar 2018 terug voor te dragen. Ook al vindt de eventuele kandidaat dit 
niet absoluut nodig toch dringt de voorzitter aan dit te doen. 
Kandidaturen met CV worden verwacht bij de secretaris-generaal Rudy De Vos en de 
voorzitter Ivan Van Damme vóór 1 april 2020. 

6. Nationale medaille Paul De Smeth voor literatuur 

De voorzitter  doet nog een oproep om Oost-Vlaamse kandidaturen voor te dragen voor 
deze medaille. Hij weet dat er zeker één kandidatuur uit de provincie zal zijn en denkt dat 
die een grote kans maakt. 
Ook deze kandidaturen, ook met CV,  dienen vóór 1 april 2020 naar de secretaris-generaal en 
de voorzitter gestuurd te worden. 

 



7. Internationale tentoonstellingen 

Voor London 2020 zijn o.a. 3 verzamelingen van Oost-Vlamingen weerhouden, namelijk deze 
van Roland De Swaef, van Alain Pierret en van Luc Van Bogaert. De voorzitter hoopt dat Luc, 
die zo uitkeek naar deze tentoonstelling er aanwezig zal kunnen zijn. 

Voor Indonesia 2020, waar Koenraad Bracke onze nationale commissaris is, kan nog 
ingeschreven worden tot 15 december 2019. 

In 2021 zal in Griekenland Notos georganiseerd worden. 

Ook in 2021 zal in Essen de internationale tentoonstelling IBRA georganiseerd worden. Ook 
daar is Koenraad onze nationale commissaris. Stefan Bruylants, Filip Vanderhaegen en Lars 
Jorgensen zijn voorgedragen als potentiële juryleden. 

Verder worden er nog Internationale tentoonstellingen verwacht in Japan en in Zuid-Afrika. 

8. Antverpiade 2020. Nationale tentoonstelling 

De voorzitter verwacht een groot aantal deelnemers en dit o.a. gebaseerd op het grote 
aantal deelnemers in 2019 op de regionale tentoonstellingen. Hij raadt dan ook aan niet te 
lang te wachten om in te schrijven. 

9. Diversen 

Ertfila vierde zijn 50-jarig bestaan en werd zijn diploma en herinneringsplaket overhandigd. 
De kring van Welle zal die komen afhalen  op onze statutaire vergadering van 15/02/2020. 

In de Belgaphil van januari 2020 (en ook in Philanews) zal een stembiljet te vinden zijn om de 
mooiste Belgische uitgifte van 2019 te bekronen. Deze publieksprijs zal uitgereikt worden in 
Mechelen op de Surprise Day in juli 2020. Iedereen kan dus stemmen. 

10. Sluiten vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering rond 14.30 uur. 

 
Ivan Van Damme 

Voorzitter. 

 
( © Rik Dessers voor KLBP OVL ) 

 

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

 

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


 

KLBP-OOST-VLAANDEREN -  OOST - PHILA 
 

15 februari 2020 – 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 Statutaire Vergadering van de KLBP – Oost- 

Vlaanderen en op de Statutaire Vergadering van Oost-Phila. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Mark BOTTU                Ivan VAN DAMME 

Secretaris Oost-Phila     Voorzitter KLBP – Oost-Vlaanderen 

 

 

14.00 - Statutaire Vergadering KLBP – OOST-VLAANDEREN 
 

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

 

15.00 - Statutaire Vergadering OOST-PHILA 
 

1-Welkom 

2-Goedkeuring van het verslag van AV van 14 /12/2019 

3-Oost-Phila wedstrijd: mededelingen 

4 -Algemene Statutaire Vergadering: 

  1-Verslag van de voorzitter: overzicht van het jaar 2019 

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

Bibliotheek) 

  3-Financieel verslag 

  4-Verslag van de toezichthouders  2019 - Aanstelling van de toezichthouders  2020. 

5-Verkiezingen van het nieuwe bestuur 

6-Het bestuur zondert zich af voor de verdeling van de functies 

7-Bekend maken van de functies 

8-Varia 

 



 
 

 
 
 
 

 


