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AGENDA VERGADERINGEN 2021:
13 februari – Vergadering afgelast

25 september - Algemene Vergadering
11 december - Algemene Vergadering

Ten geleide
We leven in een rare wereld. Velen van onze leden zijn achter in de zestig of voor in de zeventig: de
babyboomers van na Wereldoorlog II. Zij hebben zestig jaar geleefd in de illusie dat onze vredevolle
wereld er met de dag beter op werd. Er waren wel conflicten: ex-Joegoslavië, Afghanistan, Irak, …..…
Maar het was een ‘ver van mijn bed’ show. VRT en VTM wierpen nog niet hun blauwe gloed op de
ramen van de appartementen.
Expo ’58 was een mijlpaal. De min of meer begoede Belg liet de eerder armoede naoorlogse jaren
achter zich en kocht zijn eerste autootje. The Golden Sixties waren in aantocht. De kleine negertjes op
de toonbanken van een aantal buurtwinkels, die dankbaar knikten wanneer je een muntje in de gleuf
wierp, verdwenen want de Afrikaanse en Aziatische wingebieden eisten het een na het ander hun
onafhankelijkheid op.
Stilaan werd de wereld onze achtertuin: TV, vliegtuigreizen, internet, gsm, … En dat hebben we de
laatste maanden geweten, zeker nu we door Covid-19 meer dan ooit aan ons TV-scherm gekluisterd
zitten. We worden heen en weer geslingerd tussen Washington en Moskou.
De beeldflitsen uit Washington staan nog fris op ons netvlies. en Donald Trump hitste zijn volgelingen
op met zijn eeuwige mantra: ‘They have stolen our victory’ om de bekrachtiging van Joe Biden als 46ste
president van de Verenigde Staten te verstoren. Het Capitool – symbool van de Amerikaanse vrijheid
en lichtbaken voor alle democratieën in de wereld werd bestormd. Joe Biden, Mike Pence en Nancy
Pelosi moesten in veiligheid gebracht worden. Senatoren en congresleden moesten zich verschansen.
Washington veranderde in een versterkte burcht voor de plechtige inhuldiging van Joe Biden.
Ondertussen keerde de door Russische agenten vergiftigde oppositieleider Navalni terug naar zijn land
waar hij prompt in de gevangenis vloog na een herstelkuur in Duitsland wegens schending van zijn
vrijheidsvoorwaarden.
Dit zou ons bijna doen vergeten dat we in eigen land – niettegenstaande de verbeterende cijfers - nog
steeds geconfronteerd worden met de Covid-19 pandemie. Hierdoor zijn bijeenkomsten en
vergaderingen nog steeds uitgesloten. De regionale tentoonstelling Namen/Henegouwen is reeds
afgelast en zal mogelijks samengevoegd worden met deze van West- en Oost-Vlaanderen in Kortrijk.
Of deze zal kunnen doorgaan blijft een open vraag. Zelfs de Nationale tentoonstelling in Antwerpen
blijkt geen zekerheid. De Nederlandse Nationale is in elk geval voor de tweede maal uitgesteld tot eind
oktober. De Nipa-beurs in Antwerpen zal hopelijk in het najaar terug plaats vinden maar voor de Beurs
van Essen (D) - die ook veel Vlaamse bezoekers trekt – is het wachten tot volgend jaar.
Ook voor onze Oost-Phila vergaderingen is het waarschijnlijk wachten op betere tijden. Ik hoop dat
onze clubverantwoordelijken ook in deze moeilijke periode toch enig contact met hun leden kunnen
onderhouden. De tijdschriften zijn wellicht nu belangrijker dan ooit. Laat ons hopen dat na het
zomerreces het filatelistisch leven opnieuw ‘as usual’ zal kunnen verlopen en dat niet te veel leden
door de gevolgen van corona of om andere redenen zullen moeten afhaken.
Misschien hebt U van de vrijgekomen tijd gebruik kunnen maken om die schoendoos vol brieven die
je al zolang moest klasseren eens door te nemen of dat deel van je verzameling dat nog steeds in je
stockboek zit mooi te presenteren. En hoe zit het met die stapel tijdschriften die je ooit wel eens zou
doornemen? Of zou je er niet eens aan denken om een nieuw thema te ontwikkelen. Wie weet vind
je wel de inspiratie om er eens een artikeltje over te schrijven. Onze redacteur Jan Lannoye zal je er
zeker plezier mee doen.
Samenvattend: ik hoop dat je thuis rustig plezier mag beleven aan je eigen verzameling en vooral dat
we je binnen enkele maanden uitgerust en in spetterende gezondheid mogen terugzien.
Mark Bottu, Voorzitter Oost-Phila

Ten geleide van onze voorzitter:

“Expo ’58 was een mijlpaal”

Deze reeks van 6 souvenir FDC’s met eerste dagafstempeling van 15 april 1958 werden uitgegeven door
Editions Rodan.
Iedere omslag toont op de voorzijde een tekening die
overeenkomt met de postzegel en op de achterzijde
informatie over het getoonde onderwerp.
Afbeeldingen verkleind op 87%
(verzameling Jan Lannoye)

********************************************

KLBP OOST-VLAANDEREN
Uitnodiging tot deelname via e-mail aan de
Statutaire vergadering dd zaterdag 13 februari 2021
Geachte afgevaardigde,
Niettegenstaande de ‘fysieke’ algemene vergadering niet kan doorgaan wegens de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie, zal KLBP Oost-Vlaanderen toch zijn geplande statutaire
vergadering houden, zij het ‘op papier’ en via e-maiL Onze provinciale afdeling maakt immers deel uit
van een vzw (KLBP ‘nationaal’) en we dienen nu eenmaal bepaalde formaliteiten te vervullen.
Onze secretaris zal daartoe aan alle aangesloten kringen tijdig via elektronische post een
‘werkdocument’ sturen, samen met het financieel verslag 2020 van onze penningmeester.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verwelkoming - verontschuldigingen
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag penningmeester over 2020
Verslag toezichthouders
Aanduiding toezichthouders over 2021
Provinciale Verdienste
Nationale medailles
Lidgelden
Commissarissen
Sluiten vergadering

Mag ik er op rekenen dat alle kringen deelnemen aan deze virtuele statutaire vergadering aub ?
NB – kringen die over geen e-mail adres beschikken, kunnen de documenten per brief doorgestuurd
krijgen na eenvoudige aanvraag aan de secretaris (tel. Marc Van Der Haegen – 0495 21 30 69).
Vriendelijke groet,
Ivan Van Damme
Voorzitter KLBP Oost-Vlaanderen

Doornik.……...een brug te veel ?
De Pont des Trous of Gatenbrug
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Het Seine-Schelde project is een project dat de verbinding moet realiseren tussen het kanaal
Seine-Nord en het Noord-Europese scheepvaartnet dat zeven zeehavens kan bereiken.
Hiervoor moet in Doornik de Schelde verbreed worden om doorgang te verlenen aan schepen
met een gabarit tot 2.000 Ton.
Ook de Gentse zeehaven en Zeeland ( samen North Sea Port ) verwachten via deze vernieuwde
verbinding met Frankrijk een economische groei, bovendien een ecologisch alternatief om
veel vrachtvervoer van de weg te kunnen halen en te vervangen door binnenvaart.
Op 2 augustus 2019 werd begonnen met de afbraak van de middelste boog, de kleine bogen
en de zijtorens bleven staan. Men hoopte ongeveer een vierde van de stenen te recuperen.
Aangezien dit een beschermd monument is en behoort tot het Waals erfgoed is beslist om
met exact dezelfde steensoort de middenboog te herbouwen maar dan veel hoger om de
doorvaart zonder hinder te verzekeren. Vermoedelijke einddatum ergens in 2021 !
Allen daarheen, Doornik is een mooie stad, uw redacteur, Jan

BELGIË – ZIJN STEDEN

DOORNIK
Guido Lantheere
Van Doornik is al sprake tijdens de Romeinse overheersing. Het is gesticht zelfs voor
het midden van de eerste eeuw vóór Christus als “Turnacum”, een vooruitgeschoven
post van de Romeinse beschaving. Deze kleine nederzettingen “vici” zoals onder
andere ook Orolaunum (Aarlen), Vertunum (Virton) kenden een snelle groei door de
ambachten die onder elkaar en met de Romeinse legioenen handel begonnen te drijven.
De uitbreiding van het Romeinse wegennet was eveneens een gunstige factor voor
Doornik, evenals zijn ligging met een brug over de Schelde.

afb. 1

In 1978 verscheen in de Europa uitgifte een zegel van
de “pont des Trous” over de Schelde in Doornik
(afb. 1). Het is weliswaar geen afbeelding van de
brug tijdens de Romeinse periode, maar wel van deze
gebouwd in de 13de eeuw. Met zijn drie spitsbogen
maakte ze deel uit van de derde stadsomwalling in de
Middeleeuwen. De torens zijn plat aan de stadswand
en rond naar buiten toe.
Dit was om bij aanvallen de kanonballen te keren.

Naarmate het verval van het West – Romeinse Keizerrijk dichterbij kwam, werd
Doornik in 430 de hoofdstad van de Franse monarchie. Het hof van de koningen der
Salische Franken van Chlodio tot Childerik was er gevestigd. Na diens dood in 481
volgt zijn zoon Clovis hem op, maar die verwisselt in 509 Doornik voor Parijs als
hoofdstad. Bij die wissel vertrouwt hij de stad toe aan de goede zorgen van bisschop
Eleutherius, maar daarover later nog een woordje uitleg meer.
Clovis, zijn echtgenote Clothildis en het verhaal over de vaas van Soissons zijn ons
meer dan bekend. De vaas bij de verdeling van de oorlogsbuit na de overwinning van
Clovis op de Koning der Romeinen, heeft hij aan de bisschop van Reims overhandigd.
Het graf van zijn vader Koning Childerik is als bij toeval ontdekt in de XVII° eeuw
nabij de huidige St. Brixius kerk. Op 27 mei 1653 was een arbeider graafwerken aan
het doen voor de bouw van een hospitaal. Plots stootte hij op een zekere diepte op een
oude lederen zak en kapte erop in met zijn houweel. Er kwamen 100 goudstukken uit.
Bij verder zoeken in de grond vond men nog 200 medailles, gouden en zilveren
sieraden, nog tal van andere voorwerpen en een volledig skelet. Dit laatste kon
geïdentificeerd worden aan de hand van een gouden zegel waarin een hoofd was
gegraveerd met de inscriptie “Childeric Regis”.

Reeds in de V° eeuw (486) was Doornik een bisdom met als eerste bisschop
Eleutherius. Het mooie verhaal of legende die ik erover las wil ik toch vertellen.

“Eleutherius werd in Doornik geboren tijdens het bewind van Childerik. Zijn vader
Serenus en moeder Blanda waren gedwongen de stad te verlaten wanneer Clovis de
strijd aanbond met de Romeinen onder bevel van veldheer Syagrius. Het duurde niet
lang vooraleer die werd overwonnen en de christenen, dankzij Clothildis, van de koning
de vrijheid kregen hun geloof te belijden. De kerken werden heropgebouwd;
Eleutherius werd de eerste bisschop van het nieuwe bisdom. Dit was voorspeld, zegt
men tijdens zijn jeugd door Sint Medardus, studiegenoot van hem. Zijn heiligheid was
zodanig dat hij mirakels verwezenlijkte. Hij wekte de dochter van de Doornikse
gouverneur uit de dood op en bevrijdde de stad van de pest. Hij doopte elfduizend
mensen in één week en werd de apostel van de streek genoemd.
Een dag in 531, wanneer hij uit de kathedraal kwam (er zouden vóór de huidige
kathedraal nog kathedralen zijn gebouwd), werd hij dodelijk aan het hoofd verwond
door een van de ketters die hij had bestreden. Op het ogenblik dat hij ging sterven gaf
hij een blinde het zicht terug”.
De bisschop werd begraven te Blandain door Sint Medardus, maar later in de 19de eeuw
werd zijn stoffelijk overschot naar de huidige kathedraal van Doornik overgebracht.
De bouw van deze O.L.Vrouw kathedraal is gestart in 1146.
Volgens het boek van Gustave Bertrand is het de Sint –
Eleutherius kathedraal naar de naam van de eerste bisschop.
Ze is afgebeeld op zegel 268 in de serie kathedralen uit 1928
(afb. 2) en op zegel 1570 uit 1971 (afb. 3) voor het achtste
eeuwfeest ervan.
afb. 2

afb. 3

In het jaar 1171 was de bouw zo goed als voltooid en ze werd ingewijd. De kathedraal
is opgetrokken in Romaanse stijl en is na de afbraak van de oude Sint – Lambertus
kathedraal te Luik, nog de enige bestaande Romaanse kathedraal in ons land.
Dit prachtig gebouw uit de XII° eeuw is met zijn vijf torens, vier hoektorens en één
vieringtoren een indrukwekkende verschijning. Ze is sinds 2000 in het UNESCO
werelderfgoed opgenomen.
De kathedraal herbergt niet alleen de graftombe van Sint – Eleutherius maar ook tal
van kunstschatten. Naast een schilderij van Rubens en een van Van Dyck kan je er
eveneens het reliekschrijn van Sint – Eleutherius en het O.L.Vrouw reliekschrijn, zie
zegel 3425 uit 2005 voor de 800ste verjaring ervan, (afb.4) bewonderen.

afb. 4

afb. 5
Het zijn kunstwerken van Nicolaas van Verdun uit 1205 en 1247. Door de pracht van
het verguld en verzilverd metaal met een gloed van edelstenen worden ze als van de
mooiste edelsmeedwerken uit de middeleeuwen beschouwd.

Nog een opmerkelijk gebouw in Doornik is het belfort dat op zegel 526 in de serie
belforten uit 1939 prijkt (afb. 5). Het dateert uit de XII° eeuw en is het oudste belfort
van ons land. In 1187 krijgt de stad een vrijheidscharter van de Franse koning Filips
August. Dit geeft hen het statuut van “commune” en kan men spreken van een , als het
ware zelfstandige stadsstaat. Deze franse koning zocht in 1188 een bondgenoot in zijn
strijd met de toenmalige graaf van Vlaanderen Filips van den Elzas. Hij verleende
daarvoor het klokrecht aan Doornik wat hen het recht gaf een belfort te bouwen. Op de
huidige markt verrees alzo deze klokkentoren. Eerst had de vierkante toren een hoogte
van 30 m.. In 1294 werd de toren tot 70 m. verhoogd, werden er zijtorens aangebouwd
en kreeg een spits waarop een vergulde draak stond. Keizer Jozef II van Oostenrijk liet
hem in 1782 vervangen door een Habsburgse arend op een wereldbol. De huidige
beiaard bestaat uit 56 klokken. Dit belfort is eveneens opgenomen in het UNESCO
werelderfgoed.

In 1992 was de “Grote Processie van Doornik” het onderwerp van zegel 2472 (Afb. 6).
De zegel kwam er naar aanleiding van de 900ste verjaardag van deze processie. Het is
de herdenking dat de stad in 1092 werd bevrijd van de pest. Een indrukwekkende stoet
met tal van prachtig gekostumeerde groepen, waarbij ook de kunstschatten van de
kathedraal worden meegedragen, zoals de reliekschrijnen schrijdt door de stad. Op de
zegel zie je eveneens de kathedraal en een reliekschrijn afgebeeld.

afb. 6

afb. 7

Door de eeuwen heen was Doornik altijd betrokken bij machtswisselingen,
gebiedsuitbreidingen door huwelijken, erfenissen, opstanden en oorlogen. Dit alles
gebeurde van de Guldensporenslag, de strijd tegen de Engelsen, de Bourgondische
periode, tegen Hendrik VIII, Keizer Karel in 1521, Alexander Farnese in 1581, tot
Louis XIV en Louis XV. Feit is dat Doornik gedurende die hele periode overwegend
onder Franse invloed stond. Dit zie je nog in hun stadswapen (afb. 7), waar drie Franse
lelies in voorkomen evenals de burchtoren en kroon.
Louis XIV liet er in 1667 voor de uitbreiding en ter versterking van zijn grenzen een
citadel bouwen, naar het systeem van de Fransman Vauban. Bij de inval en inname
door de Oostenrijkers werd ze ontmanteld en onder keizer Jozef II in 1870 praktisch
volledig afgebroken.
Toen de culturele uitgifte “Belgisch
porselein” in 1994 verscheen was er een
zegel bij 2566 (afb. 8) gewijd aan het
Doorniks porselein. Een beetje onwetend
ging ik op zoek naar meer informatie. Het
was een bijzonder luxeproduct dat te
Doornik werd vervaardigd van 1751 tot
1889 in twee fabrieken. De afbeeldingen
met prachtige tekeningen en taferelen zijn
werkelijk oogverblindend. Het werd
geïntroduceerd door de Fransman François
afb. 8
-Joseph Peterinck. Die kocht er in 1751 de
faiencefabriek van Carpentier op om er ook porselein te maken. De bedoeling was om
de Oostenrijkse markt te veroveren. Van landvoogd Karel van Lorreinen mocht hij in
1751 de titel voeren “Manufacture Impériale et Royale”.

Keizerin Maria – Thérésia gaf hem in 1753 het monopolie voor 30 jaar in de
Oostenrijkse Nederlanden. In 1756 associeerde hij zich met de Brusselaars Caters en
Van Schoor en trok Franse kunstenaars aan voor het ontwerpen van nieuwe taferelen.
De stijgende markt bracht hem ertoe een grotere fabriek te bouwen. Financieel ging het
er niet zo best aan toe. In 1787 kreeg hij een reuze bestelling van de Duc d’Orléans
maar werd er nooit voor betaald. Na zijn dood in 1799 kwam er door erfopvolging, een
tweede fabriek bij door zijn zoon Charles – Peterinck – Gérard die een financiële put
met een faillissement tot gevolg had in 1814. Een voorlopig bewindvoerder probeerde
met een bestelling van Koning Willem I der Nederlanden de zaak weer op gang te
trekken. Door de verkoop en de daaropvolgende overdrachten van de onderneming
kwam er tweede faillissement en op 21 augustus 1889 werd er het laatste porselein
gebakken.

afb. 9

Wanneer we de verdere geschiedenis van Doornik bekijken, zien we dat het in de
XVIII° eeuw steeds een heen- en weergaan is tussen Spanje, Oostenrijk en Frankrijk.
Zelfs ingelijfd bij Oostenrijk door de verdragen van Utrecht en Rastadt, krijgt de stad
een Hollands garnizoen. Dat dergelijke voortdurende machtsoverdrachten voor de
inwoners moeilijk te begrijpen en armoedige omstandigheden waren, valt niet te
betwijfelen; tot ze eindelijk in 1795 bij het Franse departement Jemappe 86 kwamen.
Maar pas op, het was nog niet gedaan. Na Napoleon kwamen in 1815 de Hollanders op
bezoek. Kortom het duurde tot 1830 vooraleer de stad definitief bij België kwam.

Op voorgaande bladzijde een brief van Warcoing via distributie Pecq 16.X en
Belgische dubbel cirkelstempel zonder parels, Tournay 16 oct. 1837, port 3 deciemen
naar Mons (afb. 9).
Wanneer in België in 1849 de eerste postzegels, de gekende
“épaulettes” verschenen, werden ze op de brief ontwaard met
een lijnenstempel, ook streepstempel genoemd. Op 1 juli 1849
kregen 198 postkantoren een nummer toegewezen dat in het
midden van de lijnenstempel staat. Daarvan waren er 131
ontvangkantoren met 17 horizontale lijnen zoals Doornik
(Tournai) met nr. 120, zegel nr. 2 – 20 c. blauw (afb. 10).
Het nummer werd alfabetisch toegekend.
afb. 10
Om af te sluiten wil ik het nog even hebben over de uitgifte “Doornik – De Grote
Markt” van 2013 – BL 212. Daarin staat vermeld “500 jaar na de inname van Doornik
door Hendrik VIII”. Het is ooit de enige Belgische stad die in 1513 door Engeland werd
ingelijfd. Vanaf 1519 keerde ze terug in Franse handen. In de blok staan 5 zegels: het
belfort, reeds eerder besproken, de Lakenhal, de Tiendenschuur en nog 2 standbeelden.
Deze zijn van Christine de Lalaing (afb. 11) en De Eed (Le Serment) (afb. 12).

afb. 11
Maria – Christine de Lalaing, ook wel Philippe – Christine de Lalaing, prinses
d’Espinoy (1545 – 1582) was de dochter van Karel II de Lalaing en Maria –
Montmorency – Nivelle en nicht van Filips van Montmorency, de onthoofde graaf van
Hoorn. Haar bronzen standbeeld is van de kunstenaars Aimable Dutrieux en Fidèle
Renier en opgericht in 1863 tijdens de regeerperiode van Koning Leopold I. ze staat
afgebeeld in harnas, strijdbijl in de rechterhand en linker arm omhoog als teken van
strijdvaardigheid.

Christine de Lalaing was gehuwd met Pierre de Melun, prins d’Espinoy, baron
d’Antoing en gouverneur van Doornik. Het was 1581, de Spaanse inquisitie, periode
met Alexander Farnese. Terwijl haar man de strijd aanbond te Gravelines, belegerde
Farnese met zijn troepen de stad om er af te rekenen met de protestanten. Christine
samen met een luitenant kon de inwoners aanmoedigen om weerstand te bieden.
Zijzelf controleerde dagelijks de verdedigingslijn. Dit lukte van 5 oktober tot 29
november 1581, dan moesten ze besluiten te capituleren. Ze bekwam een eervolle
overgave van Farnese en mocht de stad verlaten. Doornik zelf ontsnapte aan een
plundering en de protestanten kregen toelating om de stad te verlaten. Christine zelf
verloor een van haar zonen in de strijd. Ze verliet Doornik voor Gent en nadien
Antwerpen, waar ze in 1582 overleed.

afb. 12
Wat betreft “Le Serment” (afb. 12) moeten we terug naar het belfort. Op de 4
hoektorens zijn beelden “Les Serments”” geplaatst die verwijzen naar de
burgermilities, belast met de verdediging van de stad en ordehandhaving. Het zijn een
zwaardvechter, een kanonnier, een boogschutter en een kruisboogschutter. In de XV°
eeuw onderging het belfort een eerste restauratie. Daarbij werden de vier beelden
vervangen, het werk van de beeldhouwers Aimable Dutrieux en Barthélémy Frison.
In 1948 volgde een tweede restauratie door Bruno Renard. Stella Laurent realiseerde
vier nieuwe verdedigers van identiek model in Doornikse steen.

Bibliografie: - Kroniek van België
- Mémorial Philatélique, G. Bertrand
- Wikipedia
- Het domein v.d. abdij van lobbes in Waas, M. De Wree
- Office du Tourisme de Tournai
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KLBP OOST-VLAANDEREN

ALGEMENE VERGADERING 19 DECEMBER 2020
Rekening houdend met de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie, die geen vergaderingen toelaten,
werd deze algemene vergadering ‘op papIer’ en via e-mail georganiseerd, aan de hand van volgend

WERKDOCUMENT
1. Verwelkoming.
Bij deze wens ik iedereen - niemand kan of kon zich ook verontschuldigen - welkom op deze schriftelijke
vergadering van KLBP Oost-Vlaanderen. Ik ga niet uitwijden over de reden van deze schriftelijke vergadering;
iedereen weet welke de reden is en hoe moeilijk we het met zijn allen hebben om elkaar nog te zien, te
ontmoeten of te spreken. Verre van samen te vergaderen, te ruilen of gezellig een pintje te drinken. Het is nu zo
en hopelijk komt er vlug, heel vlug verandering en daar hoop ik op.
2020 zou een feestjaar worden - 130 jaar KLBP, 15 jaar Belgaphil, onze nationale tentoonstelling in Antwerpen
en voor ons Oostvlamingen nog 2 nationale medailles - helaas we zullen in 2021 moeten feesten en dat zullen
we niet nalaten te doen.
2. Verslag vorige vergadering. Heeft er iemand opmerkingen over de verslagen van de vergadering van februari
2020 in Zwijnaarde en de extra statutaire schriftelijke vergadering van april 2020? Deze opmerkingen, mochten
ze er al zijn, dienen voor 19 december per e-mail bij de secretaris toe te komen.
3. Hierbijgevoegd het kasverslag van onze penningmeester. Kasverslag afgesloten op 11 december 2020.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet te vergeten de lidgelden te betalen. Hoe vlugger dit gebeurt hoe beter
en het lidgeld slaat voorlopig niet op en ik kan jullie nu reeds beloven dat er op korte en langere termijn
veranderingen op til zijn die nog meer het betalen van het lidgeld zullen verrechtvaardigen.
4. Hiernavolgend de lijst van de nieuwe en of herkozen nationale commissarissen:
Traditionele filatelie

Lars Jorgensen

Postgeschiedenis

Paul Wijnants

Thematische filatelie

Koenraad Bracke

Jeugdfilatelie

Michel Meuwis

Maximafilie

Jean-Claude Watrin

Aerofilatelie

Filip Van der Haegen

Astrofilatelie

Stefan Bruylants

Postwaardestukken

Luc Selis

Open filatelie

Francis Kinard

Prentbriefkaarten

Hubert De Belder

Fiscale filatelie

Lars Jorgensen

Juryzaken

Lisabeth Robert

Literatuur

Piet Van San

Tentoonstellingen

Lars Jorgensen + Koenraad Bracke (adj.nat.com.)

5. Hiernavolgend de lijst van de kandidaturen voor de provinciale commissarissen in de diverse disciplines:
Postgeschiedenis

Donald De Corte

Traditionele

Mark Bottu

Thematische

Koenraad Bracke

Jeugd

Donald De Corte

Open Filatelie

Roland De Swaef

Maximafilie

Mark Bottu

Astrofilatelie

Bart Van Oppens

Prentbriefkaarten

Ivan Van Damme

Aerofilatelie

Alexander Goeminne

Indien er geen opmerkingen komen tegen deze kandidaturen voor 19 december 2020 bij de secretaris en dit per
e-mail, dan worden deze kandidaten als gekozen aanzien. De voorzitter heeft reeds, onder voorbehoud, deze
lijst medegedeeld aan de nationale secretaris.
6. Provinciale medaille voor filatelistische verdienste.
Het is inderdaad zeer moeilijk in deze periode iemand naar voor te schuiven die dit jaar of de laatste jaren
uitzonderlijk heeft gepresteerd. Toch durven we reeds vragen om kandidaturen in te dienen bij de secretaris. Het
gebeurt niet dikwijls dat een voorzitter ook iemand voordraagt of wil voordragen maar dit jaar denk ik dat onze
webmaster wel heel veel werk heeft gekregen en dit naar ons aller tevredenheid heeft verricht.
7. Nationale medaille voor filatelistische verdienste.
Zoals iedereen reeds weet werd de nationale medaille over het jaar 2019 toegekend aan onze vriend Roland De
Swaef. Ter gelegener tijd zal hem die medaille overhandigd worden. Mocht u een kandidaat willen voorstellen
over het jaar 2020 dan kan en mag u dit reeds doen bij onze nationale secretaris Rudy De Vos. Hier zal ik mijn
voorkeur niet verklappen.

8. Nationale medaille Paul De Smeth voor Literatuur.
Ook hier viel een Oostvlaming in de prijzen. Inderdaad Lucien Van Hecke haalde die trofee binnen en ook deze
zal hem ter gelegener tijd worden overhandigd.Hier worden de voorstellen met kandidaturen verwacht door
onze nationale secretaris.

9. Diverse.
Een triestige mededeling is dat Hubert Havrenne, gewezen ondervoorzitter voor Brabant / Brussel en die mee
aan de wieg stond van Belgaphil, op de leeftijd van 90 jaar is overleden.
Wat betreft onze regionale tentoonstellingen en ook onze nationale tentoonstelling. We hopen dat Estaimpuis,
Kortrijk en ook onze nationale tentoonstelling in Anwerpen kunnen en kan doorgaan. Misschien dienen we
maatregelen te treffen in verband met reserveringen. Wie komt? Wanneer? Hoelang? Zaken die we nauwkeurig
dienen op te volgen.
In het kader van de toepassing van de nieuwe wetgeving op de vzw's dienen de statuten van onze federatie
aangepast te worden voor 1 januari 2024. Er is dus nog tijd. Toch zou het dagelijks bestuur het op prijs stellen
mocht dit kunnen gebeuren na de verkiezingen van 2021 (beheerders en provinciale afgevaardigden) en begin
2022 (verkiezing nieuw dagelijks bestuur). In het kader hiervan is in het dagelijks bestuur beslist dat onze
ondervoorzitter voor Vlaanderen, Filip Van der Haegen, deze taak op zich zal nemen. Mochten er mensen zijn
die menen dat er zaken zijn die dienen gewijzigd te worden aan onze statuten dan mogen zij die steeds naar voor
brengen. Alle, ik zeg wel degelijk alle, voorstellen zijn welkom.
10. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen, in de mate van het mogelijke prettige eindejaarsfeesten
en vooral een gelukkig maar vooral gezond en vredevol 2021 toe.
Ivan Van Damme, voorzitter

VERSLAG
Het werkdocument werd op 11 december 2020 via e-mail verzonden naar de 38 aangesloten kringen en op 15
december 2020 werd een herinnering verstuurd, eveneens via e-mail. 19 kringen hebben via e-mail deelgenomen
aan de algemene vergadering, nl.
803 Postzegelkring Welle, 804 Postzegelclub De Reuzen Wetteren, 808 Postzegelkring Ninove, 810 Themaphila,
812 Koninklijke Lokerse Postzegelkring, 813 Postzegelkring Dendria Erembodegem, 814 Koninklijke Filatelieclub
Geraardsbergen, 820 FISTO, 837 Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde, 840 Gentse Filatelistenbond,
844 VTB Filatelieclub Evergem, 845 Het Torenhof Buggenhout, 854 Koninklijke Phila-Club Oudenaarde,
865
Verzamelclub De Biekorf Berlare, 867 Postzegelclub Phila Zelzate, 869 Postzegelkring Sint-Gillis-Dendermonde,
871 Philaclub Wachtebeke, 873 Sint Gabriëlsgilde, 874 Culturele Postzegelkring Schendelbeke
De overige kringen formuleerden geen opmerkingen, we gaan bijgevolg uit van hun stilzwijgend akkoord.
De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan
-

het verslag van de statutaire algemene vergadering van 15 februari 2020

-

de aanstelling van de in punt 5 van het werkdocument voorgestelde provinciale commissarissen

De algemene vergadering heeft kennis genomen van
-

het kasverslag van de penningmeester, afgesloten op 11 december 2020

-

de kandidaturen van de in punt 4 van het werkdocument voorgestelde nationale commissarissen

-

de voordracht van webmaster Rik Dessers voor de provinciale medaille voor filatelistische verdienste
2020

-

de vraag om een kandidaat voor te stellen voor de nationale medailles voor filatelistische verdienste en
voor literatuur 2020

-

de vraag om eventuele voorstellen tot wijziging van de statuten van de KLBP vzw over te maken aan
ondervoorzitter Filip Van der Haegen

-

de oproep om deel te nemen aan de competieve tentoonstelling in Kortrijk – de datum van inschrijving
is verlengd tot 15 januari 2021

Voorstellen van de kringen
-

De Koninklijke Filatelieclub Geraardsbergen stelt voor een enquête te houden naar de toestand van de
bij de KLBP Oost-Vlaanderen aangesloten kringen ten gevolge van de coronapandemie. Het bestuur zal
zich over dit voorstel beraden.

Marc Van Der Haegen, secretaris

( © Rik Dessers voor KLBP OVL )

http://www.klbp-ovl.be/
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( © Rik Dessers voor OP )

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

KLBP OOST-VLAANDEREN en OOST-PHILA
AFGELASTING
Algemene vergaderingen op zaterdag 13 februari 2021
Geachte afgevaardigde,
We hopen alvast dat u en uw familie nog in goede gezondheid verkeren in deze moeilijke periode.
Rekening houdend met de richtlijnen van de overheid en de vooruitzichten inzake de coronapandemie, zijn de
op zaterdag 13 februari a.s. geplande algemene vergaderingen afgelast.
Dank voor uw begrip.

Ivan Van Damme
Voorzitter KLBP Oost-Vlaanderen

Mark Bottu
Voorzitter Oost-Phila

MEDEDELINGEN
Websites klbp.be, klbp-ovl.be en oost-phila.be
Geachte secretaris,
Gelieve de gegevens van uw kring na te zien op de websites van KLBP nationaal, KLBP Oost-Vlaanderen en/of
Oost-Phila en eventuele aanpassingen te melden via e-mail aan fil.oostvl@gmail.com
Het provinciaal secretariaat gebruikt die gegevens voor zijn administratie en correspondentie en het is bijgevolg
belangrijk dat die steeds actueel zijn.
Dank voor uw medewerking.

Marc Van Der Haegen
Secretaris KLBP Oost-Vlaanderen en Oost-Phila

Kalender 2021
Onder voorbehoud van de verdere ontwikkeling van de coronapandemie en de overheidsmaatregelen terzake,
zijn alvast de volgende vergaderingen gepland :
Bestuursvergaderingen op donderdagen 6 mei, 2 september en 4 november, telkens om 19.30 u.
Algemene vergaderingen op zaterdagen 19 juni, 25 september en 11 december, telkens om 14 u.

