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Overhandiging medailles 2019 en 2020

Medaille nationale verdienste 2019
Roland De Swaef - Leda
Prijs literatuur Paul de Smeth 2019
Lucien Van Hecke – Erevoorzitter Oost-Phila
Medaille nationale verdienste 2020
Johann Vandenhaute - Themaphila

De feestdagen komen eraan …
Mark Bottu, voorzitter Oost-Phila
In West-Vlaanderen is Sint-Maarten reeds voorbij. Sinterklaas staat voor de deur: het kinderfeest bij uitstek … maar
wellicht ook een feest voor opa’s en oma’s. We hebben dan wel afscheid moeten nemen van ‘Zwartepiet’ maar
genieten daarom niet minder van de verwondering van onze kleine spruiten, wat velen vorig jaar moesten missen.
Corona behoort zeker niet helemaal tot het verleden. Enkele maanden geleden kon ik nog schrijven dat – mede dankzij
de vooruitgang van de medische wereld – de huidige coronapandemie minder slachtoffers eiste dan de epidemie van
de Spaanse griep in 1918-1919. Ondertussen hebben we op wereldvlak de grens van vijf miljoen overschreden. Ook in
België stijgt opnieuw niet alleen het aantal besmettingen maar ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal
overlijdens van week tot week.
De regering diende een aantal maatregelen te nemen, maar besloot gelukkig niet tot een volledige lockdown. De
horeca werd beperkingen opgelegd: het tonen van een covid safe pass. Ook filatelistische kringen die meestal in
horecaruimtes vergaderen moeten rekening houden met de beperkende maatregelen. Gelukkig is de overgrote
meerderheid van de filatelisten gevaccineerd. Jammer genoeg zijn er ook enkelen die op medisch advies niet mogen
gevaccineerd worden. Wellicht kan hiervoor een oplossing gevonden worden zodat zij mits een medisch attest toch
zouden toegelaten worden tot hun vergaderingen in horecazaken.
Hierdoor kon ook de bestuursvergadering van de K.L.B.P. – Oost-Vlaanderen en van Oost-Phila op 4 november
doorgaan, weliswaar niet in de Casa del Locos maar wel in het Kollekasteel in Mariakerke. Hopelijk zal dus ook de
algemene vergadering op 18 december kunnen doorgaan in de Hekers. Tijdens de bestuursvergadering werden de
data voor de algemene vergaderingen in 2022 vastgelegd. Deze vinden jullie verder in dit OPK. We hopen jullie hier
talrijk te mogen ontmoeten. Ook werd het regelement voor de ‘Wisselbeker Oost-Phila’ verder besproken. Er werd
gezocht naar een geschikte locatie om de deelnames te kunnen tentoonstellen. Peter Slabbaert, de voorzitter van de
“Zeelse Postzegelkring” heeft ons bevestigd dat de kring graag de wisselbekerwedstrijd wil hosten. De beurs zal
doorgaan op het derde weekend van november 2022.
Ondertussen hervat ook het internationaal filatelistisch leven. Beurzen en tentoonstellingen gaan terug door. De beurs
van Sindelfingen 2021 - waarop ook het symposium en de tentoonstelling ‘Postgeschichte Live’ (met België en dan
vooral de Belgische Academie voor Filatelie) als eregast uitgenodigd waren werd nogmaals uitgesteld naar 2022.
De FEPA-tentoonstelling ‘NOTOS 21’ in Athene gaat door van 18 tot 22 november. De website vermeldt de deelnemers
per land. We noteren in traditionele filatelie: Hubert Caprasse ( The coat of arms issues of Finland ), Robert Lisabeth
( Montenez issue 1921 ) en Yves Vertommen ( Medaillon issue ) en in postgeschiedenis André Bollen ( Ionian Islands )
en Luc Selis ( Ocean Letters ). Paul Wijnants werd uitgenodigd in de Champion Class ( Stampless maritime overweight
mail before UPU ) en neemt deel met drie publicaties. Van 16 december t/m 18 december 2021 gaat in de
Brabanthallen in 's Hertogenbosch de Nationale Nederlandse tentoonstelling ‘HERTOGPOST 2021’ door. Ook hier
nemen verschillende Belgen aan deel waaronder Luc Selis en ikzelf. De website geeft enkel de titels van de
verzamelingen, niet de namen van de tentoonstellers. Voor februari 2022 is London 2022 gepland, maar gezien de
bijzondere Covid beschermingsmaatregelen die voor deelnames uit Europa gelden, is het nog niet zeker of de Belgische
deelnemers effectief zullen deelnemen.
Van 16 december t/m 18 december 2021 gaat in de Brabanthallen in 's Hertogenbosch de Nationale Nederlandse
tentoonstelling HERTOGPOST 2021 door. Ook hier nemen verschillende Belgen aan deel waaronder Luc Selis en ikzelf.
De website geeft enkel de titels van de verzamelingen, niet de namen van de tentoonstellers.
Gedurende de voorbije twee jaar was dit Oost-Phila-Kontakt de voornaamste band tussen de verschillende kringen.
Daarom graag dank aan Jan Lannoye en de auteurs die een bijdrage leverden.
Veel filatelistisch genot!

En in het bijzonder van uw redacteur – Jan

ONDERWERP WISSELBEKER OOST-PHILA 2022
De gevraagde postzegel is één zegel met beeltenis van Z.M. Koning Boudewijn (type Elström) met of zonder jaartallen
van 3,50 frank bruin (OCB nummer 1543 of nummer 1581A).
De enkelvoudige frankering moet een correct port zijn.
De postzegel moet afgestempeld zijn met een ronde handdatumstempel of een mechanische datumstempel van een
Belgisch postkantoor (geen bijzondere datumstempel !) tussen 7.9.1970 en 31.5.1972.
Het poststuk mag maximaal 14 cm hoog en 23,5 cm breed zijn.
Het volledige reglement zal opgenomen worden in het volgend nummer van Oost-Phila Kontakt.

Nr. 1543, uitgegeven op 7 september 1970, n.a.v. de 40e verjaardag van Koning Bouwewijn, met nieuwe beeltenis en
jaartal 1930-1973, is de eerste zegel van het nieuwe type “Elström”, met tanding 11½ en een oplage van 27.300.500
exemplaren in vellen van 50 stuks met plaatnummers 1-2-3-4.
In de volgende jaren werden 55 waarden (zegels uit de boekjes niet inbegrepen) uitgegeven, waarvan 36 gewone
postzegels, 4 waarden zegels voor militairen en 18 waarden dienstzegels.

Nr. 1581 A, zonder jaartallen, is uitgegeven op 24 mei 1971; met tanding 11½ en een oplage 91.120.900 exemplaren
in vellen van 50 stuks.
3,50 frank was het enkelvoudig tarief voor genormaliseerde zendingen tot 20 gram tussen 15.11.1969 (K.B. van
6.11.1969) en 31 mei 1972 (K.B. van 15.11.1972). Vanaf 1 juni 1972 werd dit 4,50 frank.

BFV Cosmos wordt vijftig jaar
De Belgische Filatelie Vereniging Cosmos werd opgericht te Gent op 19 december 1971, nadat een
aantal ruimtevaart enthousiasten samen zaten en ideeën wisselden hoe men best ruimtevaart zegels
en omslagen kon verzamelen. Deze postzegelclub zou verzamelaars in binnen- en buitenland
samenbrengen en haar diensten aanbieden aan de leden en hun interesse aanmoedigen.
De eerste voorzitter van BFV Cosmos was Willy Vannooten, die spijtig genoeg onverwacht overleed in
1981. Hij werd opgevolgd door Georges Lauwers, tot diens overlijden op 15 mei 2000. De taak werd
dan overgenomen door de toenmalige ondervoorzitter Stefan Bruylants, nog steeds voorzitter.
De doelstelling van BFV Cosmos is nog steeds om de filatelie, en meer specifiek de ruimtevaart
filatelie, te promoten zonder inmenging van morele of andere dwang naar de leden :
▪ Maandelijkse bijeenkomsten in ons clublokaal te Gent (tot 1983 ook in Antwerpen)
▪ Publicatie van het driemaandelijks magazine Cosmos Express
▪ Organiseren van lezingen, tentoonstellingen en bijeenkomsten
▪ Uitwisseling en abonnementen dienst voor de leden

Cosmos Express
De nieuwe vereniging startte ook een tijdschrift, Cosmos Express, om het
contact tussen bestuur en leden te verbeteren. Deze publicatie zou een
bron van informatie worden over de evolutie van de ruimtevaart maar
eveneens advies geven over de ruimtevaart filatelie en de aktiviteiten in
de club.
Reeds begin 1972 verscheen het eerste nummer van “Cosmos – Tijdschrift
voor ruimtevaart filatelie” en verscheen op het toenmalige “stencil”
formaat (folio). Nadien volgden de formaten A4 (1987), A5 (2001) en terug A4 maar als full-color
magazine (2020).
Belangrijk in onze discipline zijn de contacten met het buitenland. We
wensten ook buitenlandse leden aan te trekken en brengen sinds 1987
ons Cosmos Express uit in twee versies : nederlandstalig en engelstalig.
Vanaf 2020 publiceren we driemaandelijks een full-color magazine,
volledig tweetalig nederlands-engels in één editie.

Tentoonstellingen
BFV Cosmos organiseerde verschillende tentoonstellingen voor onze
leden, met nationale en internationale deelname:
1973
Edegem
1974
Destelbergen
1977
Edegem
1981
Cosmosphil ’81 / Edegem
1984
Cosmosphil ‘ 84 / Gent
1987
Cosmosphil ’87 / Gent
1991
Cosmosphil ’91 / Gent
Reeds 30 jaar geleden sinds onze laatste tentoonstelling, maar zonder de financiële hulp van stad,
post en filatelie is zo’n organisatie niet haalbaar voor een kleine club.

Aktiviteiten
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Georges Lauwers was (naast Béatrice Bachmann, Peter Wilhelm, …) één van de stuwende
krachten en lid van S.A.F.A. om de reglementen en richtlijnen voor de astrofilatelie vast te
leggen, die uiteindelijk aanvaard werden op het F.I.P. Congress in 1985.
Tussen 1980 en 1995 bezochten we met onze leden steeds het tweejaarlijkse “Salon Aéro- et
Astronautique” op Le Bourget, nabij Parijs.
In November 1996 vierde BFV Cosmos haar 25ste verjaardag te Gent in aanwezigheid van de
leden en de F.I.S.A. Board.
In 2001, tijdens de international tentoonstelling Belgica 2001 te Brussel, organiseerde BFV
Cosmos een Symposium over Astrofilatelie waarbij voor het eeerst de Chinese astrofilatelie
aan bod kwam, met de hulp van Jacqueline Bekaert, Jürgen Esders en mezelf.
In 2003 kregen we de mogelijkheid een meeting te organiseren met onze eerste Belgische
astronaut Dirk Frimout in de Sterrenwacht te Grimbergen.
Op 18 juni 2010 was BFV Cosmos met heel wat leden aanwezig in Heusden/Destelbergen
voor de viering van onze tweede Belgische astronaut Frank De Winne.
Op 17 april 2011 vierde BFV Cosmos de 40ste verjaardag in Gent met een gezamenlijk etentje.

Op 27 november 2021 viert BFV Cosmos haar 50ste verjaardag met een fijne namidag in Kring
Westveld, Heilig-hartstraat 10 te Sint-Amandsberg.
Welkom vanaf 13u30 voor een aantal korte spreekbeurten tussen 14u een 16u.
Stefan Bruylants - Voorzitter BFV Cosmos

© verzameling Jan Lannoye
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Wenst u uw geplande activiteiten 2022 in Oost-Phila Kontakt, stuur tijdig uw flyer of een ander
document per mail naar de redactie en dit vóór 31 januari 2022. Misschien kan u mij ook uw
tijdschrift toesturen ? Denk er eens aan !
Met dank, Jan Lannoye – jan.lannoye@telenet.be

COIN-FREED MACHINES – FRANKEERBRIEVENBUSSEN ?
door Jan Lannoye
Een van de moeilijkste onderwerpen in de geschiedenis van de mecanotelie is de studie over
en het verzamelen van poststukken die gefrankeerd zijn door machines waarbij na inworp van
één of meerdere muntstukken een frankeerafdruk kon bekomen worden.
Waarom is dit moeilijk ? Omdat het allemaal proefmachines waren die slechts korte tijd in
dienst bleven. Bovendien is er weinig literatuur over te vinden. De machines waren enkel in
trek bij de verzamelaars die hiervan op de hoogte waren maar het grote publiek volgde niet.
Dit was ook het geval met de M.B.L.E. proefmachine die opgesteld stond in de publieke ruimte
van de lokettenzaal van het postkantoor BRUSSEL 1 (Muntcentrum) vanaf 1.8.1957 voor een
proefperiode van één maand waarna ze bij een positieve evaluatie op de openbare weg zou
worden geplaatst. Dit is echter nooit gebeurd wegens onvoldoende belangstelling.
De dienstnota van de Posterijen Dn E VII 11 van 1.8.1957 vermeldde de indienststelling van
“een prototype van frankeerbrievenbus”

© Gazet van Antwerpen – 8 augustus 1957

Verschillende filatelisten hebben in hun studies melding gemaakt van deze machine maar in
de door mij geraadpleegde publicaties is er nooit een brief getoond, wel werden er datums
vermeld van teruggevonden brieven. Volgens Xhaflaire & Haubruge waren afdrukken van deze
machine zeer zeldzaam (RRR). Volgens de dienstnota was de machine enkel geschikt voor het
tarief 2F ( geldig van 15.12.1952 tot 30.09.1957 ).
Op 1.10.1957 ging echter het tarief in voege van 2,50F voor een enkelvoudig port binnenland.
Volgens F. De Groote zou er op 9.10.1957 een brief gefrankeerd zijn met 2.50F. Dit betekent
dat het muntsysteem van de machine aangepast werd voor munten van 1F en 50c en dus ook
dat de proefperiode verlengd werd tot minstens 3 maanden.

Besluit:
F.Xhaflaire & C.Haubruge: vermelden geziene datums van 16 VII 57 (2F) en 9 X 57 (250F)
D.Acket vermeldt dezelfde datum 16 VII 57
F. De Groote & KAT vermelden ook dezelfde twee datums (mogelijks ook 7 XII 57 ??)
W. Van Riet beperkt zich in Marcorama 1989 op blz. 72-73 tot het hertikken van de Do.
Blijkbaar zijn er nooit meer dan 2 brieven gezien en de afbeelding hieronder van een brief uit
mijn archief is dus een niet eerder vermelde datum van 30 VIII 57 !

© verzameling Jan Lannoye – fragment van volledige omslag

Er moeten echter nog omslagen bestaan en hierbij een oproep om dit te melden aan het
archief voor frankeermachines van België www.frankeermachinearchief.be
E-mail auteur: jan.lannoye@telenet.be

ANDERE COIN-FREED MACHINES
In mijn studie ‘Brieffrankeermachines Wat voorafging!’ komen de machines van Di Brazza
uit 1897, Christian Heiberg Kahrs uit 1900, Nils Aall Krag & Karl Kristian Uchermann uit 1903,
Arthur H. Pitney & Eugene A. Rummler uit 1903 en Nils Aall Krag & Gustav Adolph Hansen uit
1904 uitgebreid aan bod.

Naast deze voornoemde machines zijn er ook nog enkele andere te bepreken, sommige
relatief bekend maar andere toch zeer zeldzaam.

NEW ZEALAND – THE MOSS MACHINE - 1904
COIN OPERATED POSTAL STAMPING MACHINE
Ernest Moss uit Christchurch verkreeg in maart 1904 een patent voor zijn machine type nr. 1.
De eerste officiële vermelding staat in een rapport van de "General Postmaster Sir Joseph
Ward" op 21 juni 1904. Hij schrijft dat er recent niet minder dan drie prototypes aangeboden
zijn aan het bestuur van de posterijen om te testen. Slechts één van de drie types werd goed
genoeg bevonden om in de praktijk uit te testen in de inkomhal van het hoofpostkantoor te
Christchurch gedurende veertien dagen en daarna drie weken in Wellington. Als eerste datum
wordt 31 maart 1904 vooropgesteld.
De omschrijving van de werking is opmerkelijk in die zin dat de machine een afstempeling kon
plaatsen na het inwerpen van een muntstuk ( 1d.-in-the-slot stamp-vending machine ).
Ernest Moss richtte de "Automatic Stamping Co. Ltd." op die kort nadien opgeslorpt werd door
de "Automatic Franking Machine Co. (N.Z.) Ltd."

Op 17 augustus 1905 werd door Ernest Moss bij het Nationaal Bureau voor Industriële
Eigendomsrechten in Frankrijk een aanvraag voor een patent ingediend. Dit werd
goedgekeurd en afgeleverd op 25 oktober 1905 en gepubliceerd op 15 december 1905.
Het betrof ‘Een machine die ontgrendeld wordt door het inwerpen van een muntstuk om
brieven, telegrammen en andere gelijkaardige zendingen te frankeren.’
Men gebruikt hier ook het woord ‘timbrer’ vandaar ook de machinenaam ‘timbreuse’.

GREAT BRITAIN – THE WILKINSON MACHINE
COIN-FREED POST BOX
Op basis van het ontwerp van Carle Bushe die in augustus 1884 een Brits patent bekwam heeft
Frederick Wilkinson uit Braintree, Essex een machine ontworpen en laten fabriceren door de
‘Automatic Stamp Selling Machines Ltd’.
Het was een ‘penny-in-the-slot’ model wat wil zeggen dat door een penny in een gleuf te
werpen het mechanisme vrijgemaakt werd. De te frankeren brief werd intussen in de machine
geschoven en via een roterende hendel werd een ronde 1 penny gummi afdruk geplaatst.
Nadien voorzag een postbeambte deze brieven van een zwarte of rode datumstempel.
De machine werd op 25 januari 1912 op proef geplaatst in de publieke ruimte van de King
Edward Building waar het hoofdpostkantoor ‘General Post Office’ in Londen gevestigd was. De
proefperiode liep af op 31 augustus 1912 wegens te weinig belangstelling. Alle gekende
poststukken hebben een poststempel van ‘LONDON E.C. 172’.

© scan Deutsche Postautomation studiekring
Eerste dag 25 januari 1912 als Poste Restante in het General Post Office gedeponeerd. Er
zouden op de eerste dag ongeveer 1.060 brieven behandeld zijn, voor het grootste deel voor
filatelisten die op deze primeur afgekomen waren ( slechts één omslag heeft als poststempel
‘LONDON E.C. 73’ ) Nadien viel het aantal brieven terug tot enkele stuks per dag.

© verzameling Jan Lannoye
Echt gelopen brieven zijn veel zeldzamer waaronder deze brief verzonden op 22 juni 1912
vanuit het General Post Office naar George Street 89 te Oban (West-Schotland), bestemd voor
Mr. Hartree die als passagier aan boord van de ‘Princess Royal’ onderweg was.

EGYPTE – THE NESSIM MACHINE
COIN-FREED MACHINE FOR PUBLIC USE

© verzameling Jan Lannoye
Deze machine die ook met muntstukken werkte zoals de voorgaande types is een uitvinding
van N.C. Nessim en werd gefabriceerd door de firma van Heinrich H. Klüssendorf in BerlijnSpandau.
Zij werd opgesteld op proef als self-service machine in de publieke ruimte van het Central Post
Office in Caïro van 1 januari 1934 tot 25 mei 1934. Na het afsluiten van de proefperiode werd
de machine teruggestuurd naar de fabrikant, einde verhaal.
Deze eerste dag omslag werd door een bekende Egyptische filatelist aangemaakt als een
zending voor drukwerk binnen Caïro, correct gefrankeerd met een stempel van 1 millieme en
bijkomend een postzegel Yvert nr.69 van 1 millieme.
De heer E.L. Angeloglou was lid nr.187 van de Club Philatelique d’Egypte en tevens agent van
het tijdschrift L’Echo de la Timbrologie en afgevaardigde voor Yvert in Egypte.
(met dank aan Ronny Van Pellecom voor de bijkomende informatie)

THE BULGARIA - SOFIA MACHINE
COIN-FREED POST OFFICE METER MACHINE

© verzameling Jan Lannoye
Deze blanco omslag, niet verzonden, telnummer ‘01’ heeft als datum 10 mei 1939.
Volgens The Meter Postage Stamp Catalogue van S.D. Barfoot & W. Simon uit 1953 zou er
minstens één machine in gebruik geweest zijn in het hoofdpostkantoor te Sofia – Bulgarije
rond 1938. De waarde van de afdruk was 2 leva.
Volgens The International Postage Meter Stamp Catalog van J.A. Hawkins & R. Stambaugh,
actueel tot vandaag op wikibooks, is dit een onbekende machine. Er wordt een afbeelding
getoond met telnummer ‘04’ en datum 14 mei 1939.

© I.P.M.S.C.
Over deze machines is nog niet alles gekend, ontdekkingen zijn nog steeds mogelijk.
Bronvermelding: de afbeeldingen uit eigen verzameling of anders vermeld, de bronnen zijn in de tekst
vermeld met uitzondering van: Eilert Tommelsstad, Oslo 1970 - Heiner Dürst, Rüschlikon 1992 –
John C.Mann, London 1972 – Deutsche Postautomation – diverse internet sites.

In memoriam

Willy De Doncker
1933 – 2021

Vrij recent pas vernamen we dat Willy De Doncker op 16 maart 2021 in zijn geboortestad Aalst op 87jarige leeftijd is overleden. Opnieuw ging een groot filatelist van ons heen.
Willy was een discipel en vriend van E.H. Frans De Troyer, de grondlegger van de thematische filatelie
zoals we die vandaag kennen en in navolging van zijn leermeester werd hij een pionier en promotor
van het thematisch verzamelen in België. Als jurylid en commissaris voor de thematische filatelie
leerden we hem kennen als een minutieus bewaker van de reglementen en enige eigenzinnigheid was
hem daarbij niet vreemd. Toch was hij steeds bereid om een beginnende verzameling met wijze raad
op het goede spoor te helpen.
Willy De Doncker was jarenlang actief bij Philatelia Alosta. Als vertegenwoordiger van die kring was hij
op 8 september 1968 aanwezig bij de oprichtingsvergadering van Oost-Phila, hij was dus een
medestichter van ons Oost-Vlaams verbond. Ook in het bestuur van KLBP Oost-Vlaanderen en bij FISTO
speelde hij een belangrijke rol. Van 1980 tot 1989 was Willy voorzitter van Themaphila. In 1983 richtte
hij ‘zijn eigen’ Postzegelkring Het Land van Aalst op en hij bleef er jarenlang de voorzitter en bezieler
van.
Voor talrijke clubbladen schreef hij artikels. In Themaphila publiceerde hij tientallen plannen en hij
besprak de daaraan verbonden verzamelingen met de nodige voorbeelden. Tot zijn belangrijkste werk
behoorde evenwel de postgeschiedenis van de Vlaamse Dendersteden die hij uitgebreid bestudeerde
en publiceerde als FISTO-studies: Aalst (nr. 9, 1986), de Aalsterse deelgemeenten (nr. 22, 1989),
Geraardsbergen (nr. 40, 1994), Ninove (nr. 50, 1994) en Dendermonde (nr. 83, 2004). Ook zijn boek
‘De paardenpost te Aalst’, uitgegeven door zijn eigen kring, sloot aan bij die reeks.
Het spreekt haast vanzelf dat een notoir filatelist als Willy De Doncker door de KLBP werd gelauwerd.
In 1975 werd hem de provinciale medaille voor filatelistische verdienste Oost-Vlaanderen toegekend,
in 1991 werd hij geëerd met de nationale medaille voor filatelistische verdienste en in 2013 ontving hij
de nationale prijs voor filatelistische literatuur Paul De Smeth.
Aan zijn familie werd ons medeleven betuigd.
Marc Van Der Haegen

OOST-PHILA
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Zaterdag 25 september 2021
Aanwezig : Mark Bottu, voorzitter – Themafila en Sint Gabriëlsgilde, Lucien Van Hecke, erevoorzitter, Roger
Coolen – Postzegelkring Dendria, Theo Van Damme en Maurice Devlamynck – Phila Zelzate, Alain Pierret – SRGT
Lucien Herlant, Willy Vande Wiele en Jan Lannoye – KVBP Gent Het Bourgondisch Kruis, Marc Wulteputte –
Lokerse Postzegelkring, Oswald Demeyer – FISTO vzw, Jacques Dragonetti – Renaix Philatélique Ronse, Willy
Vervaet – Phila Gent, Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond vzw, Roger Van der Veken – Postzegelkring
Sint-Gillis Dendermonde, Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde, Rudy Neckebroeck – Postzegelkring De
Reuzen Wetteren, Bart Van Oppens – BFV Cosmos, Roland De Swaef – Postzegelkring Leda, Donald Decorte –
Postzegelclub Het Volk en Postzegelvereniging Het Land van Waas, Hans Scheerlinck en Marc Van Der Haegen –
Postzegelkring Ninove. Gast: Ivan Van Damme, voorzitter KLBP nationaal en KLBP Oost-Vlaanderen
Verontschuldigd : Jacqueline Bekaert – BFV Cosmos, Rik Dessers – Postzegelkring De Stempel Opwijk, Jean
Marquebreuck – Filatelieclub Geraardsbergen, Koenraad Bracke – Themafila Wetteren, Danny Van den Reeck VTB Filatelieclub Evergem, Robert Sillis – Hamse Filatelieclub, Jan Baeyens – Postzegelkring Welle

1.

Welkom

Voorzitter Mark Bottu heet ons welkom bij zijn eerste algemene vergadering als voorzitter die normaal kan
doorgaan sinds het begin van de coronapandemie.
De voorbije maanden overleden Willy De Doncker (16 maart), Julien Sergeant (6 mei), Dr. Paul De Dobbeleer (6
augustus) en Leon Dewinter (12 augustus). De voorzitter herinnert aan de verdiensten van deze notoire
filatelisten en gewezen bestuursleden. De vergadering neemt een minuut stilte in acht. Hun in memoriam werd
gepubliceerd in Oost-Phila Kontakt en op onze website.
2.

Verslag vorige algemene vergadering – 15.02.2020

Geen opmerkingen ontvangen – het verslag is goedgekeurd.
3.

Financieel verslag – lidgeld 2022

Penningmeester Roland De Swaef licht de stand van zaken toe van de universele rekening en de spaarrekening.
De balans, de resultaatrekening, het grootboek en alle bijhorende documenten zijn ter inzage.
Het lidgeld voor volgend jaar blijft behouden op 15€ per aangesloten kring. De vraag tot betaling werd
gepubliceerd in het recentste nummer van Oost-Phila Kontakt en een overschrijvingsformulier was bijgevoegd.
4.

Wedstrijd wisselbeker

2020
Filatelistisch coördinator Julien Van Damme leest de uitslag van de wedstrijd voor. De wisselbeker wordt
uitgereikt aan Alain Pierret voor de winnende kring SRGT Lucien Herlant en de eerste en de tweede laureaat
ontvangen hun prijs, resp. Hans Scheerlinck van Postzegelkring Ninove en Ronny Bauwens van Renaix
Philatélique Ronse, met felicitaties en applaus.

2021
Gezien dit ‘coronajaar’ ten einde loopt, wordt de wedstrijd afgelast.
2022
Voorstel van het bestuur voor de nieuwe wedstrijd: Boudewijn Elström 3,50 frank bruin (OBP nr. 1543 of nr.
1581A). Dit voorstel wordt door de vergadering aanvaard. Lucien Van Hecke werkt in overleg met Julien Van
Damme het reglement uit – zij geven alvast enige toelichting zodat het zoeken kan beginnen. Het bestuur rekent
op een bijzondere inspanning van de aangesloten kringen voor een behoorlijke deelname.
Welke kring organiseert volgend jaar een tentoonstelling (of beurs) waarop de inzendingen kunnen worden
tentoongesteld? Kandidatuur graag indienen vóór de volgende algemene vergadering, zodat het verloop van de
wedstrijd tijdig kan worden gepland.
5.

Ruildienst

Ruilmeester Maurice Devlamynck deelt mee dat het ruilverkeer met de boekjes terug op gang komt; hij verwacht
dat we opnieuw geleidelijk naar een normale toestand gaan.
6.

Oost-Phila Kontakt

Verantwoordelijke uitgever Jan Lannoye dankt wie de voorbije periode artikels instuurde; meer artikels blijven
uiteraard welkom, net als flyers, folders e.d. die tentoonstellingen en beurzen aankondigen, liefst in word of
excel, niet in pdf.
7.

Varia

Noteer alvast in uw agenda:
Special Event 50 years BFV Cosmos : zaterdag 27.11.2021
Internationale ruilbeurs Phila Zelzate : zaterdag 05.02.2022
Volgende algemene vergadering : zaterdag 18.12.2021 – 14 u
Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

KLBP OOST-VLAANDEREN
VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Zaterdag 25 september 2021
Aanwezig : Ivan Van Damme, voorzitter, Roger Coolen – Postzegelkring Dendria, Theo Van Damme en Maurice
Devlamynck – Phila Zelzate, Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant, Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring,
Oswald Demeyer – FISTO vzw, Jacques Dragonetti – Renaix Philatélique Ronse, Georges Van Damme – Gentse
Filatelistenbond vzw, Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde, Julien Van Damme – PhilaClub Oudenaarde, Rudy Neckebroeck – Postzegelkring De Reuzen Wetteren, Bart Van Oppens – BFV Cosmos,
Roland De Swaef – Postzegelkring Leda, Donald Decorte – Postzegelclub Het Volk en Postzegelvereniging Het
Land van Waas, Mark Bottu – Themafila en Sint Gabriëlsgilde, Hans Scheerlinck en Marc Van Der Haegen –
Postzegelkring Ninove.
17 vertegenwoordigde kringen hebben stemrecht.

Verontschuldigd : Jacqueline Bekaert, provinciaal afgevaardigde, Jean Marquebreuck – Filatelieclub
Geraardsbergen, Koenraad Bracke – Themafila Wetteren, Danny Van den Reeck - VTB Filatelieclub Evergem,
Robert Sillis – Hamse Filatelieclub, Jan Baeyens – Postzegelkring Welle

1.

Welkom

Voorzitter Ivan Van Damme heet ons welkom bij de eerste algemene vergadering die normaal kan doorgaan
sinds het begin van de coronapandemie.
De voorbije maanden overleden Willy De Doncker (16 maart), Julien Sergeant (6 mei), Dr. Paul De Dobbeleer (6
augustus) en Leon Dewinter (12 augustus). De voorzitter herinnert aan de verdiensten van deze notoire
filatelisten en gewezen bestuursleden.
2.

Verslag vorige algemene vergadering – 13.02.2021

Geen opmerkingen ontvangen – het verslag is goedgekeurd.
3.

Financieel verslag – lidgeld 2022

Penningmeester Roland De Swaef licht de stand van zaken toe van de universele rekening en de spaarrekening.
Alle financiële verplichtingen aan KLBP nationaal zijn vervuld. De balans, de resultaatrekening, het grootboek en
alle bijhorende documenten zijn ter inzage.
Als uitzonderlijke coronamaatregel wordt het lidgeld voor volgend jaar verminderd tot 1€ per aangesloten lid
voor de kringen die betalen vóór 01.04.2022; het lidgeld blijft behouden op 2€ vanaf die datum. De vraag tot
betaling en een overschrijvingsformulier worden in november via de gewone post verstuurd naar de aangesloten
kringen.
4.

Uitreiking van de medailles voor provinciale verdienste 2019 en 2020

Verdaagd naar de volgende algemene vergadering.
5.

Verkiezing van vijf bestuurders voor de periode 2022-2026

De vijf kandidaten, Donald De Corte, Roland De Swaef, Ivan Van Damme, Julien Van Damme en Marc Van Der
Haegen, krijgen bij geheime verkiezing elk 17 / 17 stemmen en zij zijn bijgevolg unaniem verkozen.
6.

Verkiezing van twee provinciaal afgevaardigden voor de periode 2022-2026

De twee kandidaten, Rik Dessers en Bart Van Oppens, krijgen bij geheime verkiezing elk 16 / 17 stemmen bij 1
onthouding en zij zijn bijgevolg met overgrote meerderheid verkozen.
7.

Varia

De voorzitter geeft lezing van (1) een tekst over de toekomstige ongeldigheid van postzegels in BEF en EUR (2)
een e-mail van de secretaris van de KVBP aan de leden van de Zeelse Postzegelkring waarin hij oproept om uit
de KLBP te treden (3) een artikel verschenen in het recentste nummer van De Postzegel. De voorzitter geeft zijn
versie van de feiten en weerlegt een aantal foute beweringen.
Tentoonstelling met voorverkoop – Marche-en-Famenne: zaterdag 23.10.2021
Volgende algemene vergadering : zaterdag 18.12.2021 – 14 u
Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

KLBP OOST-VLAANDEREN en OOST-PHILA
UITNODIGING
Zaterdag 18 december 2021 – 14 u
Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – 9052 Zwijnaarde
Geachte afgevaardigde / mandataris,
U wordt vriendelijk uitgenodigd tot de algemene vergaderingen van KLBP Oost-Vlaanderen en van Oost-Phila.
De recentste richtlijnen van de overheid laten deze vergaderingen toe, maar alle begrip voor wie zich omwille
van de coronapandemie alsnog wil verontschuldigen (aan het secretariaat: fil.oostvl@gmail.com).
Breng alleszins uw mondkapje en uw covid safe ticket mee.
Vriendelijke groet,
Ivan Van Damme
Voorzitter KLBP Oost-Vlaanderen

Mark Bottu
Voorzitter Oost-Phila

AGENDA
Algemene vergadering KLBP Oost-Vlaanderen
1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen
2. Verslag vorige algemene vergadering – 25.09.2021 – zie Oost-Phila Kontakt nr. 330
3. Financieel verslag – stand van zaken
4. Uitreiking van de medailles voor provinciale verdienste 2020
5. Mededelingen van KLBP nationaal
6. Tentoonstellingen en voorverkopen 2022
7. Varia

Algemene vergadering Oost-Phila
Voordracht: Rudy Van Ruyskensvelde – “Airgraph – V-mail”
1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen
2. Verslag vorige algemene vergadering – 25.09.2021 – zie Oost-Phila Kontakt nr. 330
3. Financieel verslag – stand van zaken
4. Wedstrijd 2022 – reglement
5. Ruildienst – stand van zaken
6. Oost-Phila Kontakt
7. Varia

K A L E N D E R 2022
Bestuursvergaderingen : donderdagen 24 februari, 12 mei, 1 september, 10 november
Algemene vergaderingen : zaterdagen 26 maart, 18 juni, 1 oktober, 10 december

