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Bestuurslid Vacant Meldt u bij het bestuur 

 

+    Julien Sergeant       18/5/1933 – 6/5/2021 
 

 
 
Julien Sergeant zou op 18 mei  88 jaar worden. Het mocht echter niet zijn. Julien is plots overleden op de avond van 
6 mei 2021. 
Velen hebben goede herinneringen aan Julien als specialist in de luchtpost en voorzitter van Aërofil. Hij had ook 
functies in andere verenigingen en was lange tijd bij de KLBP Provinciaal Commissaris voor Luchtpost. 
Zijn voornaamste verzameling was toegespitst op de verbindingen met Belgisch Congo, maar hij verzamelde ook vele 
andere onderwerpen zoals vliegtuigtypes of SABENA. 
Met zijn verzamelingen - al dan niet luchtvaartfilatelie - nam hij deel aan talrijke tentoonstellingen, zowel 
propaganda als in competitie. Recent nog werkte Julien aan een verzameling over Corona 
Hij hielp mee bij de verwezenlijking van verschillende tentoonstellingen, van clubniveau tot internationaal op de 
Belgica's. Kortom een filatelistische duizendpoot die we zullen missen. 
 

We hebben dikwijls samen naar vergaderingen gereden of ontspannen met zijn betreurde echtgenote Jacqueline 
aan de zee. Persoonlijk behouden wij  de beste herinneringen aan Julien. 
  

In eigen naam en in naam van het bestuur van KLBP Oost-Vlaanderen en Oost-Phila bieden wij de familie van Julien 
onze oprecht deelneming aan. 
 

Donald Decorte      Mark Bottu 
Ondervoorzitter KLBP Oost-Vlaanderen   Voorzitter Oost-Phila 
Oost-Phila online http://www.oost-phila.be/index.php/nieuws/index 
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Ten geleide 

 

Op enkele filatelisten na wisten  waarschijnlijk begin vorig 
jaar weinig Belgen waar Wuhan ligt. En de filatelisten wis-
ten waarschijnlijk alleen maar dat er in 2019 een FIP-ten-
toonstelling plaatsgreep . Vandaag kent natuurlijk iedereen 
de naam Wuhan want kort na de wereldtentoonstelling 
filatelie brak hier een nieuw coronavirus uit, dat later de 
naam SARS-CoV-2 kreeg. Dit virus veroorzaakte in 2020 een 
pandemie. Daarom misschien toch enkele woorden over 
deze interessante stad1.  

Wuhan  is de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei. 
Het bestaat uit drie stadsdelen: Wuchang, Hanyang en Hankou. Het ligt bij de samenvloeiing van de 
Jangtsekiang en de Hanrivier en in het oosten van de Jianghan Vlakte. De naam "Wuhan" is afkomstig 
van twee grote steden die op de noordelijke en zuidelijke oevers van de Jangtsekiang liggen: "Wu" 
heeft betrekking op Wuchang op de zuidelijke en "Han" op Hankou op de noordelijke oever. 

Wuhan heeft 10.020.000 inwoners, waarvan er ca. 6.434.000 in het stedelijke gebied wonen. Wuhan 
is een verkeersknooppunt dat zowel Noord- en Zuid-China als Oost- en West-China via spoorwegen, 
snelwegen en de Jangtsekiang met elkaar verbindt. Vandaar ook de snelle verspreiding van het virus. 

Ondertussen leven we reeds meer dan een jaar met dit Covid-19-virus, dat meer dan een miljoen 
doden veroorzaakte. In mijn editoriaal van februari durfde ik nog schrijven: ‘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.’ 

Ondertussen zijn we volop in de derde golf beland. Alle Belgische tentoonstellingen zijn afgelast. Paul 
Wijnants meldde ons ondertussen  dat hij voorbereidingen treft voor BEVIPLEX 21, een virtuele ten-
toonstelling voor alle tentoonstellingsklassen  (28-31 juli).  De nationale tentoonstelling  is ondertussen 
verschoven naar 10-12/6/2022. Onze Nederlandse broeders zijn iets optimistischer en hebben hun 
nationale tentoonstelling HERTOGPOST 2021 voor de vierde keer verplaatst naar  16 december t/m 18 
december 2021. Ook in de andere landen is men er nog niet gerust in dat na de vaccinatie alle 
problemen zullen opgelost zijn: London 2020 is naar 2022 verplaatst; Sindelfingen (waar België de 
eregast was) en Monacophil zijn uitgesteld naar 2022; enkel Notos  (Griekenland) gaat door.  

Wijzelf dienden  de bestuursvergadering Oost-Phila  van 6 mei af te gelasten en de Algemene Verga-
dering van 19 juni blijft een vraagteken. Anders wordt het 25 september.  Wij hopen dat jullie mekaar 
in clubverband nog even terug kunnen ontmoeten voor het zomerreces  en dat vanaf september 2021 
alles zijn normale gang kan gaan. Geniet ondertussen van het mooie artikel ‘Dienstaanduidingen op 
expresbrieven’ van Alain Pierret op de volgende bladzijden. 

Ik wens jullie allen prachtige zomermaanden met misschien toch nog een korte vakantie en voor wie 
ze nog niet kreeg – een goede vaccinatie zonder bijwerkingen.     Hou je sterk! 

 
Mark Bottu, Voorzitter Oost-Phila 

  

                                                           
1 Wikipedia 



Dienstaanduidingen op expresbrieven 
 
Alain Pierret, RPSL, bestuurslid ABA 
 

Voorwoord 
 
Dit artikel heeft als doel een overzicht te brengen van de verscheidene dienstaanduidingen die in de 
loop der jaren op spoedzendingen gebruikt geweest zijn. 
Eerst worden de nevenstempels behandeld, gevolgd door de etiketten. 
Alle overige etiketten en stempels, zoals ‘Retour à l’envoyeur/Terug aan afzender’, ‘Non réclamé/Niet 
afgehaald’, enz., worden hier niet behandeld. 
 
1. De nevenstempels 
 
Tussen 1833 en 1835 werd een stempel ‘PAR ESTAFETTE’, in rode inkt, gebruikt. Het overbrengen van 
brieven van openbare diensten per estafette bestond reeds tijdens de Spaanse bezetting, doch op deze 
brieven vindt men meestal geen dienstvermeldingen. 
De stempel ‘PAR ESTAFETTE’ werd enkel te Antwerpen gebruikt. Meer dan 90% van de teruggevonden 
stukken hebben als bestemming Parijs. Andere bestemmingen zijn Bordeaux, Marseille, Nîmes in 
Frankrijk, Genève en Lissabon. Ook enkele bestemmingen in België bestaan naar Brussel, Bouvignes, 
Charleroi en Namen. 
 
 

 
 
 

     
vouwbrief van 27 september 1834 van Antwerpen naar Lissabon (zeldzame bestemming) 

‘PAR ESTAFETTE’ 40 x 6 mm in kader in rode inkt 
ontvangen op 20 oktober 1834 (geen aankomststempel) 

Portugese portaanduiding ‘480’reis in het zwart 
Verso: portaanduidingen met de pen: 25, 33 en 80 



In een wet van 29 april 1868 betreffende de verschillende postdiensten werd bepaald wat een 
expresbrief is en dat deze snelle dienst door middel van een extra frankering moest vergoed worden. 
Het K.B. van 25 oktober 1868 bepaalde dat de hierboven vermelde wet in voege trad op 1 november 
1968. 
De eerste griffe ‘EXPRES’ van 45 x 10 mm werd tot de Eerste Wereldoorlog gebruikt. Men onderscheidt 
twee types: één met een ronde ‘S’ en één met een geblokte ‘S’ 
 
 
 

 
 
 
 
   

  
EXPRES 45 x 10 mm 

 
expresbrief van 5 oktober 1898 van Zottegem naar Blankenberge 

brief tot 15 g = 10 c + vast recht = 25 c 
In de beginperiode werd het vast recht voor een spoedbestelling vastgesteld op 30c. 

Vanaf 1 maart 1878 werd die taks herleid tot 25c voor bestemmingen met een postkantoor en 1 F 
voor bestemmingen zonder postkantoor. 

 
 

Naast deze veel gebruikte stempel, komt men ook een kleiner exemplaar van 23 x 5 mm tegen, 
meestal gebruikt door kleinere spoorwegkantoren. 
 

 
 
Men komt natuurlijk ook stukken tegen met handgeschreven vermeldingen zoals ‘Expres’ of ‘par 
Expres’, alsook afstempelingen van private oorsprong. 



 
EXPRES 23 x 5 mm 

 
postkaart per expres verstuurd van 18 juli 1906 van Zingem naar Gent 

kaart = 5 c + vast recht = 25 c 
 
Vanaf 1914 tot 1932 komt men een tweetalige stempel ‘EXPRES   SPOEDBESTELLING’ tegen. 
Naargelang de regio had het Frans of het Nederlands de voorrang. In de Brusselse regio had het Frans 
altijd de voorrang. Vanaf 1932 werd in de Nederlandstalige regio de Franse term weggekapt, in de 
Franstalige regio werd de Nederlandse term verwijderd.  
 
 
 

 
 
 
 
 
In 1921 komt men ook  de stempel ‘EXPRES /  SPOEDBESTELLING’ van 50 x 8 mm op één lijn in kader 
tegen. Deze stempel werd door de postcheckdienst in het blauw geklopt. De postcheckdienst had als 
openbare dienst portvrijdom, maar moest wel het expresrecht betalen. 



 
SPOEDBESTELLING  EXPRES  49 x 13 mm 

 
telegraafstempel van Lokeren zonder middenstuk gebruikt in 1919 als noodstempel  

 
Ter vervanging van de klassieke etiketten werd in bepaalde kantoren een rubberstempel gebruikt 
met rode inkt. 
 

  
rubberstempel ‘EXPRES SPOEDBESTELLING’ in rode inkt van 50 x 18 mm 

bemerk de stempel in kader: ‘BOITE SPECIALE EXPRES / BIJZONDERE BUS SPOEDSTUKKEN’ 



 

 
 
 
Een expresbrief moest normaal aan het loket van een post- of stationsloket worden afgegeven. Zo’n 
brieven werden soms ook in de brievenbus gevonden en kregen dan de vermelding ‘Boîte’ of ‘TROUVE 
A LA BOITE’, ‘TROUVE A LA BOITE – IN DE BUS GEVONDEN’, ‘ IM BRIEFKASTEN GEFUNDEN – TROUVE 
A LA BOITE’ om te wijzen op het feit dat de frankering niet gecontroleerd werd. 
 
 

 
 
 

 
handgeschreven vermelding ‘Boîte’ 

brief =  10 c. + expresrecht = 25 c. volledig met telegraafzegels 
telegraafzegels mochten gebruikt worden tussen 1871 en 1911 



 
brief van Gent naar Gent, op 4 oktober 1920, brief = 15 c. + expresrecht = 50 c. 

 

 
‘TROUVE A LA BOITE – IN DE BUS GEVONDEN’ in kader,  41 x 10 mm 

brief van  5 november 1936 van Brussel naar Caldwyn Bay (G-B)    ‘T’ in blauw potlood 
brief = 1,75 F + expres recht 3,50 F (hier 2,50 F) Engelse stempel ‘EXPRESS FEE PARTLY PAID’ 



Poststukken die onvoldoende gefrankeerd waren kregen een vermelding van onvoldoende frankering 
en werden via de gewone postbode besteld.  

 brief van 18juli 1947 van Gent naar Antwerpen 
brief = 1,35 F + expres recht = 4,50 F samen 5,85 F hier 4,05 F vandaar ‘te weinig gefrankeerd’  

postkaart = 0,35 F + expres recht = 1,75 F + TRAM 0,30 F samen 2,40 F (hier 1,65 F) 
‘FRAIS D’EXPRES INSUFFISANTS / ONTOEREIKENDE BODEKOSTEN’ van 50 x 10 mm 

 



Reeds sinds 1887 kon men in speciaal aangebrachte brievenbussen aan de voorkant van sommige 
trams de post deponeren.                 
Van 1 november 1926 tot 7 april 1929 werden de brieven die in Brussel in die brievenbussen 
gedeponeerd werden, afgestempeld met de griffe ‘TRAM’. Deze dienst werd extra getarifeerd aan 30 
centiem. Zonder deze extra frankering kregen die brieven de stempel ‘T’ en moest de geadresseerde 
30 centiem betalen. Als taks mocht men hier niet het dubbele vragen. 
Volgens de bepalingen van de U.P.U. mocht men op expresbrieven naar het buitenland geen extra taks 
aanrekenen.   
Het publiek vond die extra taks van 30 centiem boven op het expresrecht een dure aangelegenheid, 
zodanig dat deze service weinig succes kende. Deze brieven zijn dan ook zeldzaam en bepaalde 
stempels zijn zeer zeldzaam. 
Na 8 april 1929 werd deze extra taks van 30 centiem afgeschaft, doch de brievenbussen bleven 
bestaan. 
De stempels waren uit rubber waardoor de afdruk door slijtage vervormingen teweegbracht. 
  
 
 
 

 
 

brief van 25 december 1926 van Brussel naar Brussel 
brief = 0,50 F + expresrecht = 1 F + TRAM = 0,30 F 

‘TRAM’ in kader van 57 x 18 mm 
 
 
 



Er bestaan zeven types: 
 

 
   26 x 10 mm  31 x 10 mm  55 x 11 mm 
 

 
   41 x 15 mm  55 x 15 mm  57 x 18 mm 

                                                      
                                                                                       70 x 20 mm 
 

 
 

brief van 12 januari 1929 van Brussel naar Parijs 
brief = 1,75 F + expresrecht 3,50 F (hier ten onrechte extra TRAM = 0,30 F) 
De U.P.U. verbood de extra frankering voor de tram boven het expresrecht 

Een dienstorder van 25 juli 1928 bepaalt dat een onderscheid moest gemaakt worden tussen brieven 
voor het binnenland en die voor het buitenland. 

Op de brieven naar het buitenland moest een kruis in blauw potlood aangebracht worden. 
‘TRAM’ van 26 x 10 mm 



Wanneer een brief te laat werd afgegeven om nog dezelfde dag besteld te worden, werd de stempel 
‘TE LAAT INGEBRACHT’ van 56 x 12 mm geklopt en het etiket ‘SPOEDBESTELLING EXPRES’ doorstreept. 
Zo’n brief ging dan met de andere post mee, met een gewone frankering. 
 
 

 
 
 
Het kon gebeuren dat een expresbrief in een verkeerde zak gevonden werd. Men klopte dan de 
stempel ‘TROUVE AU RAMASSAGE – GEVONDEN BIJ DE SAMENRAPING’ van 43 x 13 mm. 
 
 

 
 
 
Als er voor de bestelling te weinig telegraafboden ter beschikking waren, dan werden de 
spoedbestellingen met de gewone postbode meegegeven. De meeste kantoren gebruikten hiervoor 
etiketten zoals in volgende paragraaf getoond worden. In Brussel 1 had men er ook een stempel voor 
aangemaakt van 48 x 20 mm met de tekst: ‘REMIS A LA POSTE / INSUFFISANCE DE PORTEURS T.T. / 
AAN DE POST AFGEGEVEN / GEBREK AAN T.T. BODEN’  
 
 
 

 
 
 
 
2. De etiketten 
 
Het Ministerieel Besluit van 15 april 1879 kondigde de oprichting van een nieuwe dienst opgezet door 
de spoorwegen, namelijk de ‘kleine collodienst’. Dit trad in voege vanaf 1 mei 1879 op dezelfde dag 
als de uitgifte van de eerste spoorwegzegels. De zegel van 80 centiem diende om brieven tot 15 g. en 
kleine pakjes tot 5 kg. aan het ‘Tarif n°1 Grande Vitesse’ te versturen. 
Het was verplicht spoorwegzegels te gebruiken die niet op de colli maar op het verzendformulier 
gekleefd werden. De postkantoren konden zich tegen contante betaling bij het dichtst bijgelegen 
spoorwegstation bevoorraden met deze spoorwegzegels. Voorgedrukte gele, roze of groene colli-
etiketten moesten op het te verzenden stuk gekleefd worden. Bovenaan het etiket werd de 
vertrekstempel geklopt en onderaan de plaats van bestemming. De spoorwegzegels werden op het 
verzenddocument ontwaard met de datumstempel van het vertrekkantoor. 
De verzender van de brief of collo kon er op rekenen dat een uur na aankomst van de eerstvolgende 
trein deze stukken besteld werden tot 21 uur.   
In hun geheel bewaarde brieven met etiket zijn zeer zeldzaam. 



brief verstuurd op 17 juli 1880 van Overboelare, afhangende van het kantoor van Geraardsbergen, 
‘GRAMMONT’, naar Gent 

 

 
 

groen etiket van Brugge naar Gent 
Tarif n°1 Grande vitesse ‘Chemin de Fer de l’Etat’ 



 
wit etiket van Basècles naar Gent 

Tarif n°1 Grande vitesse ‘Compagnie anonyme du chemin de fer Hainaut et 
Flandres’ 

 

 
roos etiket van Furnes (Veurne) naar Gent 

Tarif n°1 Grande vitesse ‘Service mixte du Chemin de Fer de Lichtervelde à Furnes’ 
 



De eerste etiketten verschijnen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Dit zijn rode etiketten met de vermelding ‘Durch Eilboten - Exprès’ 
 

 
brief van 10 oktober 1918 van  Brussel naar Ouchy (Zwitserland) 

brief = 25 c. + aantekenrecht = 25 c. + expresrecht = 30 c. 
 
 

Vanaf 1930 verschijnen er rood getande etiketten met witte letters en wit kader met de vermelding 
‘EXPRES – SPOEDBESTELLING’ of ‘SPOEDBESTELLING – EXPRES’ of ‘DURCH EILBOTEN – EXPRES – 
SPOEDBESTELLING’. 
Daarna verschijnen dezelfde etiketten, maar zonder tanden, in lijnen doorboord. 
 
 

 
 
 



 
 
Verder verschenen er nog allerhande etiketten in volgende gevallen: 

- Het adres was niet nauwkeurig genoeg om door de telegraafbode besteld te worden. 
- Er was een tekort aan telegraafboden, zodat de brief door de postbode besteld werd. 
- De geadresseerde was afwezig bij de aanbieding door de bode. 

 

postkaart van 21 september 1912 van Ougrée naar Luik      etiket ‘Remis à la poste …’ 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
Bibliografie:  Janssens Lucien, La poste par expres en Belgique, 1989, Soc. Royale Amicale Phil. de Bxl.  
                        Van Roye Henri, De Belgische spoedbestellingstukken, 1978, Wefis n° 19 
  



Eenbladtentoonstellingen? 
 

Doe jij ook mee aan            
de allereerste virtuele 
eenbladtentoonstelling        
in Oost-Vlaanderen? 

 
In deze bijzondere tijden zijn er 
die niets doen, maar stilstaan is 

achteruitgaan. Aan de andere kant zie je heel wat verenigingen die allerlei 
nieuwe initiatieven ontwikkelen. Zo duiken er nu hier en daar virtuele eenbladtentoonstellingen op. De 
Britse landsbond (ABPS) steunt een dergelijk initiatief dat al enkele keren plaatsvond, uitgewerkt door 
All about stamps van het Britse tijdschrift Stamp Collector. -De laatste opgave die je voor 24 april kon 
indienen is één blad met alleen moderne zegels (na 2000). Meer info vind je op hun website (ook met 
voorbeelden van vorige edities): 
https://www.allaboutstamps.co.uk/virtual-events/stamp-displays/modern-stamps-one-page-
competition/   
 
25 deelnames van 7 landen - dat waren de resultaten van de 1ste eenbladtentoonstelling die de BTA 
(British Thematic Association) organiseerde. De winnaar toonde een blad over het orchideeëngeslacht 
Catteya (goed voor 60 soorten waarvan er 5 worden getoond met de verklaring van hun Latijnse 
benaming). Jean-Claude Guyaux verdedigde de Belgische kleuren met de figuur van Guignol (een 
Franse marionet). Hij toonde echter alleen maar Frans materiaal - inherent aan dit typisch Franse thema, 
dus moeilijk om hier voor een verscheidenheid aan filatelistisch materiaal te zorgen. Hij koos ervoor om 
zijn blad liggend op te maken. Alle 25 eenbladverzamelingen zijn nog altijd te zien op de website van 
de BTA: https://www.britishthematic.org.uk/bta-one-page-virtual-competition.htm 
 
Het Engels is een internationale taal en zo kan je meer mensen bereiken en kunnen er ook verzamelaars 
van de ganse wereld deelnemen. Bij Ke.the.fil (Vlaams-Brabant) organiseren ze al vele jaren een 
eenbladtentoonstelling. Waarom zouden we niet hetzelfde kunnen doen, maar dan wel virtueel, 
dachten ze bij Themafila-Wetteren. Daarom wordt hier in Oost-Vlaanderen de 1ste virtuele 
eenbladtentoonstelling THEMA1 georganiseerd: 

- maak één blad op met alleen filatelistisch of zowel filatelistisch als niet-filatelistisch materiaal 
(dus zowel thematische filatelie als open filatelie zijn mogelijk); 

- gebruik een zo groot mogelijke verscheidenheid van materiaal;  
- het bladformaat mag je zelf kiezen (maar mag niet groter zijn dan A3) - liggend of staand. 

  
Niet-leden van Themaphila mogen ook deelnemen, dus alle leden van alle Belgische clubs zijn welkom 
om een blad te tonen. Alle verzamelingen komen daarna op de website van Themafila-Wetteren 
themafila.home.blog, met vermelding van jouw naam (of schuilnaam). Alle leden van Themaphila 
kunnen dan kiezen voor de mooiste verzameling en hun “top 3” doorgeven (maar ze mogen niet voor 
hun eigen verzameling stemmen). Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen voor enkele van de 
mooiste verzamelingen, gekozen door de leden van de vereniging, een aantal prijzen uitgereikt worden.  
 
Scan (of fotografeer) het blad minstens op 300dpi 
en stuur het voor 1 juli 2021 per mail of beter via 
wetransfer door naar kobra22@telenet.be. Wie 
het blad niet kan scannen, die mag ook met de 
post een kopie doorsturen naar Koenraad Bracke, 
Baerdonckstraat 83, 9230 Wetteren.  
 
Meer info vind je op de website 
themafila.home.blog.    
 

  



KLBP OOST-VLAANDEREN 

Statutaire vergadering van 13 februari 2021 

 

Rekening houdend met de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie, die geen vergaderingen 
toelaten, werd deze algemene vergadering via e-mail en per brief georganiseerd, aan de hand van 
volgend 

Werkdocument 

1. Verwelkoming - Verontschuldigingen 

Beste vrienden, dames en heren, 

Bij deze wil ik jullie allemaal welkom heten op deze vergadering die per e-mail of brief plaats heeft. 

Deze vergadering was voorzien voor 13 februari 2021, maar jullie zullen de teksten van de 

vergadering dus enkele dagen vroeger ontvangen. 

Niemand vraagt zich af waarom we dienen te vergaderen op deze wijze. Niet omdat we nu de Brexit 

kennen, niet omdat Trump (gelukkig misschien) geen president meer is, maar wel omdat er hier een 

beestje rond zwerft dat het op onze gezondheid gemunt heeft. 

De wetgever heeft ons toestemming gegeven om statutaire vergaderingen zowel digitaal als 

schriftelijk te houden en wij maken daar gebruik van. 

Ik wens jullie dus geen gelukkig nieuwjaar, daarom moeten we de filatelie te veel missen, maar wel 

een gezond en veilig 2021. We hebben ook vrienden verloren in 2020. Denk ook eens aan hen. Ik 

wilde schrijven (en doe het ook) dat 2020 een jaar was om vlug te vergeten. Dat is het niet, 2020 is 

een jaar dat we nooit zullen vergeten. 2020 zal, spijtig genoeg, een historisch jaar worden. 

Daar iedereen deze e-mail of dit schrijven heeft ontvangen zijn er geen verontschuldigingen. 

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering 19.12.2020 

Dit verslag werd gepubliceerd op onze website en in Oost-Phila Kontakt en er werden op het verslag 

van onze secretaris Marc Van Der Haegen geen opmerkingen gemaakt. 

3. Verslag van de penningmeester over 2020 

Ingesloten vind je de kastoestand op 31 december 2020, alsook het bilan over 2020. Onze 

penningmeester, Roland De Swaef, heeft dit zoals de vorige jaren met de meeste zorg en 

zorgvuldigheid gedaan. De boekhouding zal later ter inzage beschikbaar zijn. 

4. Verslag van de toezichthouders 

De toezichthouders hebben niet de controle kunnen uitoefenen zoals normaliter het geval is. Toch 

wil ik als voorzitter vragen dat we de boekhouding zouden goedkeuren. Rekening houdend met de 

voorliggende cijfers en rekening houdend met de correcte en zorgvuldige wijze waarop de 



boekhouding  werd en wordt bijgehouden, zou dit een blijk van waardering zijn ten opzichte van de 

penningmeester. 

Mochten er kringen zijn die niet kunnen of willen instemmen met deze manier van werken, dan 

dienen zij hun opmerkingen naar de secretaris schriftelijk te sturen voor 13 februari. 

5. Aanduiding van de toezichtshouders over 2021 

Wij zullen aan de heren Roger Van Der Veken en Alain Pierret vragen of zij de taak die ze nog niet 

hebben kunnen vervullen eventueel in een later stadium willen uitvoeren en hun tevens vragen om 

dit over het jaar 2021 eveneens te willen doen. 

De voorzitter meent en is er van overtuigd dat de heren dit ook over 2021 zullen willen doen en 

dankt hen bij deze reeds bij voorbaat. 

6. Provinciale verdienste 

In eerste instantie werd aan de heer Alexander Goeminne de medaille over 2019 nog niet uitgereikt. 

De voorzitter hoopt dit ten spoedigste te kunnen doen op een vergadering. 

Er worden kandidaten gevraagd die in aanmerking komen voor de provinciale verdienste. De 

voorzitter begrijpt dat het moeilijk is om in deze omstandigheden een kandidaat voor te stellen, maar 

meent dat de webmaster die steeds beschikbaar was om alle gevraagde aanpassingen te doen, in 

aanmerking komt om kandidaat te zijn. Rik Dessers wordt dus door de voorzitter voorgedragen. 

Andere kandidaten dienen voorgedragen te worden voor eind februari bij de secretaris. Zij die de 

kandidatuur afwijzen of een andere kandidaat wensen voor te dragen kunnen dit eveneens melden 

aan de secretaris. 

7. Nationale medailles 

De nationale medailles over 2019, toegekend aan de heren Roland De Swaef en Lucien Van Hecke, 

werden hen nog niet overhandigd. Normaliter zou dit gebeuren in augustus 2020 ter gelegenheid van 

Antverpiade 2020. Nu wordt er gehoopt op Antverpiade 2020/2021 in juni 2021 om de medailles te 

kunnen overhandigen. 

Eventuele kandidaten voor de Nationale Medaille voor Filatelistische Verdienste en voor de Prijs Paul 

De Smeth (literatuur) dienen voor eind maart naar de secretaris-generaal, Rudy De Vos, gestuurd te 

worden. 

8. Lidgelden 

Er wordt nogmaals aangedrongen om de lidgelden te betalen. De penningmeester dient voor eind 

april een lijst door te sturen naar de nationale penningmeester met daarop het aantal kringen dat de 

lidgelden heeft betaald en voor hoeveel leden. 

Dit kan van zeer groot belang zijn voor het aantal beheerders dat onze provincie zal hebben vanaf 

2022. In 2016 hadden we een tekort van 5 betalende leden om 1 beheerder meer te hebben. 

Dus a.u.b. betaal de lidgelden, en voor àl uw aangesloten leden. 



9. Commissarissen 

Op de website van de landsbond (nationaal) kan de lijst ingekeken worden van de nationale 

commissarissen en van de provinciale commissarissen in alle disciplines. 

10. Sluiten vergadering 

Daar er geen opmerkingen zijn binnengekomen sluit de voorzitter de vergadering, er nog aan 

toevoegende dat alle op- of aanmerkingen voor 12 februari naar de secretaris dienen gestuurd te 

worden. Hij hoopt tevens dat we elkaar ten spoedigste terug de hand kunnen schudden. 

Nu blijft het bij een vuistje en een elleboogje. 

Ivan Van Damme, voorzitter 

Verslag 

Het werkdocument werd op 1 februari 2021 via e-mail verzonden naar de 38 aangesloten kringen en 
op 2 februari 2021 werd een herinnering verstuurd, eveneens via e-mail. Aan 1 kring werd bovendien 
het werkdocument met de post verstuurd. 28 kringen hebben via e-mail deelgenomen aan de 
algemene vergadering, nl. 

• 801 SRGT Lucien Herlant 
• 803 Postzegelkring Welle 
• 804 Postzegelclub De Reuzen Wetteren 
• 805 Koninklijke Renaix Philatélique Ronse 
• 806 Koninklijke Postzegelkring Het Land van Waas 
• 808 Postzegelkring Ninove 
• 809 Belgische Filatelievereniging Cosmos 
• 810 Themaphila nationaal 
• 812 Koninklijke Lokerse Postzegelkring 
• 814 Koninklijke Filatelieclub Geraardsbergen 
• 816 Koninklijke Postzegelkring Het Volk 
• 819 Postzegelclub ’t Rozenland Serskamp 
• 820 FISTO vzw 
• 823 Postzegelclub Egmont Zottegem 
• 827 Koninklijke Postzegelkring Leda 
• 837 Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde 
• 840 Gentse Filatelistenbond vzw 
• 844 VTB Filatelieclub Evergem 
• 845 Het Torenhof Buggenhout 
• 854 Koninklijke Phila-Club Oudenaarde 
• 856 Koninklijke Postzegelclub Sint-Michielsgilde Mariakerke 
• 865 Verzamelclub De Biekorf Berlare 
• 867 Postzegelclub Phila Zelzate 
• 869 Postzegelkring Sint-Gillis-Dendermonde 
• 871 Philaclub Wachtebeke 
• 873 Sint Gabriëlsgilde 
• 874 Culturele Postzegelkring Schendelbeke 
• 875 Themafila Wetteren 



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 vergadering van 19 december 2020 
• het kasverslag van de penningmeester over 2020, afgesloten op 31 december 2020 

(kastoestand en bilan) 
• de kwijting aan de penningmeester voor het werkjaar 2020 
• de aanstelling van Roger Van Der Veken en Alain Pierret als toezichthouders op de 

rekeningen voor het werkjaar 2021 - beiden hebben aanvaard 
• de voordracht van webmaster Rik Dessers voor de provinciale medaille voor filatelistische 

verdienste 2020 

De algemene vergadering heeft kennis genomen van 

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

• de mededeling dat de lijsten van nationale en provinciale commissarissen ter inzage zijn op 
de website van KLBP nationaal 

• de vraag om het lidgeld voor 2021 tijdig te betalen 

Varia – uit de correspondentie met de kringen kwamen nog volgende punten naar voor: 

• de competitieve tentoonstelling voor West- en Oost-Vlaanderen in Kortrijk is afgelast om de 
gekende reden 

• een voorstel om eventueel virtueel te vergaderen met onlineverbinding - voor een algemene 
vergadering is dit wellicht te omslachtig, voor een beperkte bestuursvergadering kan het 
bestuur dat eventueel overwegen 

• de huidige mandaten van provinciaal afgevaardigde en beheerder KLBP vervallen eind dit 
jaar en er zal tijdig een oproep tot kandidaten worden gedaan voor de periode 2022-2026. 

 

Marc Van Der Haegen, secretaris 
 
 

KLBP OOST-VLAANDEREN   en   OOST-PHILA 
 

AFGELASTING 
 

Algemene vergaderingen op zaterdag 19 juni 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 inzake de coronapandemie, zijn de op zaterdag 19 juni a.s. 
geplande algemene vergaderingen afgelast. 
 
Dank voor uw begrip. 
 
Ivan Van Damme       Mark Bottu 
Voorzitter KLBP Oost-Vlaanderen     Voorzitter Oost-Phila 

  



 

 
 
 
 
 

 


