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20 jaar EURO:  met een gouden randje ? 
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Bestuurslid Vacant Meldt u bij het bestuur 

 
 

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 1 april 2022. Misschien kan u mij ook uw tijdschrift toesturen ?     Denk er eens aan ! 

Met dank,                             Jan Lannoye   –   jan.lannoye@telenet.be 

 

OEKRAÏNE – 1000 JAAR KERSTENING 988-1988 – EUROPESE VIERING TE GENK 

 
                        Verzameling Jan Lannoye                                             Vlagafstempeling (852) gebruikt te Genk 1 van 17.6 tot 22.10.1988 

Het Kievse Rijk of grootvorstendom Kiev bestond al vóór 988 en was een vroegmiddeleeuwse voorloper van het 

huidige Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland samen. Het centrum was de stad Kiev. 

In 980, na een interne machtsstrijd tussen de zonen van Svjatoslavs, verwierf de jongste zoon Vladimir (978-1015) de 

onbetwiste macht over het Rijk van Kiev. In 988 bekeerde Vladimir zich tot het christendom ( en verloochende bij deze 

de islam ). Bovendien kon hij zo huwen met de hooggeboren, christelijke Anna, de zuster van de Byzantijnse keizer 

Basilius II, in ruil voor militaire steun in de oorlog van de Byzantijnen en de Bulgaren in 987. 

Vladimir zette krachtig in op de verbreiding van het christendom, beval de doop, liet kerken bouwen. De kerstening 

was een feit en het christendom fungeerde als bindmiddel tussen de verschillende volkeren in het grote Rijk. 

(info Wikipedia en Winkler Prins) 

 

mailto:jan.lannoye@telenet.be


 Na Covid …. Oekraïne   

Mark Bottu, Voorzitter Oost-Phila 

 

Nu we stilaan mogen gaan hopen de Covid-perikelen achter ons te 

laten, worden we op een brutale manier geconfronteerd met de 

schandelijke inval van Poetins brigades in het nabij Oekraïne.  

Slechts de alleroudsten onder ons maakten als kind WO II mee. De 

oorlogen nadien waren een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Nu krijgen we 

het gevoel dat het in onze achtertuin gebeurt: we worden de ganse 

dag overspoeld met nieuwsflashes en Kiev ligt niet veel verder dan Madrid. 

Ondertussen trachten we toch de filatelie terug op de sporen te krijgen. Met een weliswaar beperkte 

aanwezigheid – deels nog ten gevolge van Covid – ging gisterenavond ( 24 februari ) toch de 

bestuursvergadering van KLBP-Oost-Vlaanderen en van Oost-Phila door. Hier werd de algemene 

vergadering van 26 maart voorbereid. De agenda vinden jullie verder in dit nummer van OPK. 

Belangrijk is vooral de organisatie van de stempelwedstrijd die dit jaar terug kan doorgaan. Het 

reglement hiervoor vinden jullie in dit kwartaalblad.  

In talrijke kringen gingen de vergaderingen opnieuw van start en de dienst ruilboekjes werkt terug 

normaal. De regionale tentoonstelling Antwerpen-Limburg in Lommel moest nog wel geannuleerd 

worden, maar die van Henegouwen-Namen in Estaimpuis op 19 maart 2022 gaat wel door. Ook voor 

de nationale tentoonstelling Antverpia ( 10-12 juni 2022 ) ziet alles er beloftevol uit. 

Ondertussen ging ook London 22 door na twee keer te zijn uitgesteld. We konden er zelf niet naar toe 

maar Alain Pierret nam deel met zijn verzameling ‘The use of the King Baudouin Coil Stamps delivered 

between 1953 and 1973’. Ook Themaphila-voorzitter Johann Vandenhaute nam deel met ‘Chocolate, 

drink of the Gods, but now a pleasure for you and me’. Beiden haalden er mooie resultaten. 

Ondertussen staat Hunfilex op het getouw. Daar mag ik onze 

kleuren verdedigen. 

De krokusvakantie staat voor de deur. Voor een aantal onder jullie 

betekent het wellicht ‘babysitten’. Mogelijk betekent het voor 

sommigen een uitstapje met kinderen of kleinkinderen. Geniet 

ervan!  

Vergeten we ondertussen onze Oekraïense broeders niet. Zowel 

voor christelijk gelovigen als voor andersgelovigen wens ik dat het 

feest van Pasen jullie persoonlijke bevrijding mag brengen en 

“Vrede” in Europa. 

 

  



REGLEMENT WISSELBEKER OOST-PHILA 2022 
 
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 2 september 2021 en medegedeeld op de algemene vergadering 
van Oost-Phila op 25 september 2021. 

 
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 2022. 
 
 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 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). 

 
 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 !) in 1970 en/of 1971. 
 

 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 1 oktober 2022 van de heer 
   Julien Van Damme, Jezuïetenplein 8 bus 5 te 9700 Oudenaarde. 
 
  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 op de 35ste Postzegelbeurs, ingericht door de Zeelse 
Postzegelkring, op zondag 20 november 2022 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 10 december 2022. 

 
 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. 

  



Uit de oude doos 

Jan Lannoye 

‘Postzegelvereeniging – Société Philatélique – ZUID CLUB – Gent Gand’ 

Wie heeft in zijn archieven nog gegevens over deze Zuid Club of hun Revue uit 1945 ? 

Le Moniteur du Collectionneur: “LES ONDES PHILATÉLIQUES” - Revue Bilingue 

Editée à Gand          Prix: 20 Fr. 

 

10 Gent 10: 21.9.45 - Postkaarten met tekst – Tarief van 15.9.45 tot 19.5.46: 75c 

 



Gent, 20.9.45 

Mijnheer, 

Bestuursvergadering, om 19 ure, in Hôtel de Termonde, morgen, vrijdag, 21 dezer. 

Belangrijke en dringende dagorde. Beleefd verzoek tegenwoordig te willen zijn.         Zuid Club 

Zoals in de tekst vermeld werd er vergaderd in het Hotel Ville de Termonde,  

Rue de la Station rechtover de ingang van het toenmalige spoorwegstation Gent-Zuid. 

    

 

 

Bron illustraties: 

www.gent-geprent.com/straten-van-gent 

 

http://www.gent-geprent.com/straten-van-gent


Club Royal Philatélique Bruxellois – Fondé en 1902 

 

 

Bruxelles – Brussel K 9 K: 1.12.55 – R-zending  - Tarief van 15.12.52 tot 30.9.57 tot 50gr: 7 Fr. 

Filatelistisch maakwerk, alhoewel het port juist is, toch het fout gebruik van de 10c met ‘B’. 

 

Ludwig Hesshaimer was een schilder, tekenaar, graphicus maar ook een filatelist. 

Hij werd geboren op 10.3.1872 te Kronstadt (nu Brasov in Roemenië en toen gelegen in 

Siebenbürgen, Transsylvanië).        Hij overleed op 10.1.1956 te Rio de Janeiro. 

SLUITZEGEL 

 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE 

PHILATELIA ANTE OMNIA 

LUDWIG HESSHAIMER 

WIEN  1920 



60 jaar geleden – De ‘MILLENNIUM’ gelegenheidsstempel van Destelbergen 

In Fisto Studie n° 39 – 1994 - ‘Postgeschiedenis Destelbergen’ wordt op pagina 22 de 

Millennium stempel van Destelbergen gemeld van 28.05.1962 tot 18.08.1962. 

Op een prentbriefkaart van Brugge (?) vond ik die mooie handstempel met een vroegere 

datum: 19.05.1962. Op dat ogenblik was er één postkantoor in Destelbergen, ontvangerij 4e 

klasse vanaf 05.02.1962 bij de uitvoering van het Koninklijk Besluit van 30.01.1961. 

 

Wat betekende die gelegenheidsstempel ? 

Op vrijdag 30 oktober 2009 werd in Destelbergen door Louis Gevaert het nieuwe boek 

voorgesteld over de geschiedenis van de gemeente. 

DESTELBERGEN - ‘Oord van rust en landelijke schoonheid’ – 962-1962. 

Dit boek, bijgewerkt en geïllustreerd, was gebaseerd op het werk van Florimond De Visscher, 

een zeer geliefd onderwijzer aan de gemeentelijke jongensschool (1931-1963), die in 1962 ter 

gelegenheid van het 1000-jarig bestaan met deze geschriften een tweede plaats behaalde in 

de millennium  wedstrijd uitgeschreven door het gemeentebestuur. 

In 962 schonk de Gentse burggraaf Wichman de nederzetting rond “Villam Theslam” aan de 

Sint-Pietersabdij “Cum Ecclesia”, zo ontstond Destelbergen. Dit werd ook bekrachtigd door 

Keizer Lotharius op 8 maart 964. In de renteboeken van de Sint-Pietersabdij, die heer en 

leenheer geworden was van dit gebied, zijn in 962 al vermeldingen teruggevonden. 

(uit het boek van Louis Gevaert – 2009) 



Floralies Gantoises – Gand – 14-22 avril 1923 
 

 
 

Naar een litho van drukkerij  J.de Vreese – Ledeberg 
Uitgifte Société Royale d’Agriculture et de Botanique de Gand 

 

 
 
Tweetalige stempel kantoor GENT 3    3 GAND op 21 april 1923 met vlam in kader: 
BEZOEKT ALLEN DE GENTSCHE FLORALIËN 14-22 APRIL 1923 
VISITEZ TOUS LES FLORALIES GANTOISES 14-22 AVRIL 1923 
Alle documenten verzameling Jan Lannoye 

  



Gentse Floraliën – 29 april tot en met 8 mei 2022 – ICC - Floraliënhal – Kuipke - Plantentuin 
 

Donald Decorte informeert ons: 
Voor u kan ik in primeur melden dat de organiserende vereniging Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en 
Plantenkunde via bpost gepersonaliseerde postzegels heeft laten maken. 
Het zijn tien MyStamps met kleurrijke oude affiches van de Gentse Floraliën. 
Rechts staat de affiche voor 2022 met Wim Opbrouck als engel met bloemenvleugels. 
 
Een vel met de tien MyStamps kost 20 euro en de verzendingskosten 5 euro. 
Bestellingen en andere vragen hierover mogen rechtstreeks gezonden worden aan de heer Adriën Saverwyns op 
het e-mailadres adrien.saverwyns@gmail.com 
 

                                           
 

KLBP OOST-VLAANDEREN – MEDEDELINGEN ! 
 

1. Provinciale medaille voor filatelistische verdienste 
 

Tijdens de statutaire algemene vergadering van KLBP Oost-Vlaanderen op zaterdag 26 maart a.s. zal de verkiezing 
plaats hebben van de laureaat van de filatelistische verdienste 2021 voor onze provincie. 
Dit is een laatste oproep tot het indienen van de kandidaturen, die uiterlijk tegen zondag 20 maart dienen 
toegestuurd te worden aan het provinciaal secretariaat - fil.oostvl@gmail.com 
Een kandidatuur dient bij voorkeur vergezeld te zijn van een filatelistisch curriculum vitae van de kandidaat of 
tenminste van een omschrijving van de reden waarop zijn kandidatuur berust. 
Het volledig reglement kan u raadplegen op de website van KLBP nationaal onder de rubriek 'verdienste'. 
 

2. Lidgeld 2022 
 

Als uitzonderlijke coronamaatregel werd het lidgeld voor 2022 verminderd tot 1€ per aangesloten lid voor de 
kringen die betalen vóór 01.04.2022; het lidgeld blijft behouden op 2€ vanaf die datum.  
Het bestuur brengt dit even in herinnering aan de kringen die hun lidgeld nog niet voldeden - graag op rekening 
nr. BE25 2930 0901 4082 van KLBP Oost-Vlaanderen. 
 

3. Belgaphil 
 

Alle adressenlijsten en -wijzigingen voor het ontvangen van Belgaphil dienen per e-mail te worden doorgestuurd 
aan eduard.van.vaeck@telenet.be, met rudy.devos2@telenet.be in cc. 
Het aantal adressen dient uiteraard gelijk te zijn aan het aantal leden waarvoor lidgeld wordt betaald. 
 

Marc Van Der Haegen, secretaris  

mailto:adrien.saverwyns@gmail.com
mailto:fil.oostvl@gmail.com
mailto:eduard.van.vaeck@telenet.be
mailto:rudy.devos2@telenet.be


2002 – 2022 – 20 JAAR EURO – ENKELE CRUCIALE DATA 

1-1-1999: Met de definitieve vastlegging van de omrekeningskoersen van de nationale valuta’s werd  

de euro ingevoerd als de officiële valuta van 11 lidstaten, België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, 

Italië, G.H.Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal & Spanje voor elektronisch betalingsverkeer. 

 

 
‘DE EURO ALS REKENEENHEID IN HET BETALINGSVERKEER’ – Nederland 5.1.1999 

1-1-2002: De euromunten en -biljetten worden een geldig betaalmiddel voor dagelijks gebruik. 

Intussen is ook Griekenland als twaalfde lidstaat als euro gebruiker toegetreden. 

 
‘LA MONNAIE UNIQUE EUROPEENNE’ – 1000 Luxembourg 1.1.2002 



 
‘€’ - FDC Eerste dag voorverkoop - Helsinki – Helsingfors 1.1.2002 

 

 

 

BIENVENUE À LA 

MONNAIE EUROPÉENNE 

67 Marckolsheim 

France – 1.1.2002 



1-7-2002: Oorspronkelijk werd de einddatum van de overgang naar de euro voor de deelnemende 

lidstaten vastgelegd na 6 maanden op 1.7.2002. Dit werd later gewijzigd, zie dit voorbeeld. 

 

Einde DM als betaalmiddel op 28.2.2002 & EURO als enig betaalmiddel op 1.3.2002 

 

Alle documenten verzameling Jan Lannoye 
  



In Memoriam Oswald Demeyer 
 
 

Een beetje onverwacht 
vernamen we het overlijden 
op 3 november, op 89 jarige 
leeftijd, van Oswald 
Demeyer. De begrafenis had 
plaats in intieme kring. 
 
In november 1993 werd hij 
voorzitter van Philagent en 
bleef dit tot eind december 
2019. Na zijn ontslag mocht 
hij de titel van erevoorzitter 
in ontvangst nemen. 
 
Onder zijn voorzitterschap 
heeft Philagent in 1998 de 
titel “koninklijke” aan haar 
naam mogen toevoegen. Bij 
het 50 jarig bestaan van de 
club organiseerde hij een 
eerste banket dat nadien  
jaarlijks plaatshad. Hij was 
ook de drijvende kracht om 

maandelijkse tentoonstellingen te laten doorgaan. Op postzegelvlak was hij in vele markten 
thuis en steeds bereid om een antwoord te geven op de vragen die hij kreeg. Je moest er wel 
de nodige tijd voor uittrekken om naar zijn uitvoerig antwoord te luisteren. 
 

Naast een enorme bibliotheek van filatelistische werken was hij voornamelijk een verzamelaar 
van afstempelingen en in het bijzonder de tweetalige militaire poststempels. Hij hield ook van 
elke Oost-Vlaamse stad of dorp een kaft bij met afstempelingen. Naar aanleiding van deze 
specialiteit werd hij in 2007 voorzitter van Fisto een vereniging met als voornaamste doel de 
postgeschiedenis van de Oost-Vlaamse gemeenten. Hierbij een overzicht van zijn vele 
publicaties: Fisto nr 18 (maart 1989) samen met Firmin Neyt: “Transorma sorteerautomaat te 
Gent”. Beroepshalve, via zijn werkgever Alcatel, was hij een specialist van de Transorma 
machines. Fisto nrs 95, 99, 111 en 119, vier delen over “de tweetalige militaire poststempels”. 
Fisto nr 106 (sept. 2010) “Oost-Vlaamse steden en gemeenten en hun middelen tot 
communicatie en transport in 1925”. Fisto nrs 123, 124, 128 “Stationsbus- en 
trambusstempels in Oost-Vlaanderen”. Spijtig genoeg gaan deze studies niet verder dan de 
letter ‘E’ van het alfabet. Een veertiental dagen voor zijn overlijden toonde hij ons tijdens een 
bestuursvergadering de studies waar hij aan het werken was. Dat hield hem sterk. 
 

Wij willen bij deze ons medeleven betuigen aan zijn echtgenote Fien en zijn familie vanwege 
Oost-Phila. 
  Mark Bottu voorzitter Oost-Phila  Alain Pierret ondervoorzitter Fisto  



KLBP OOST-VLAANDEREN 

 
Algemene vergadering van 18 december 2021 

 
Rekening houdend met vierde golf van de coronapandemie, waarbij vergaderingen worden afgeraden, 
werd deze algemene vergadering via e-mail en per brief georganiseerd, aan de hand van volgend 

 

Werkdocument 
 

1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 

Bij deze heet ik alle kringen hartelijk welkom op deze schriftelijke algemene vergadering. Het gebeurt 

niet al te dikwijls dat onze secretaris mag noteren dat alle kringen aanwezig zijn maar nu is dit het 

geval. Het klinkt misschien een beetje raar maar liever had ik gehad dat er enkele kringen afwezig 

waren, vanzelfsprekend niet wegens ziekte of gerelateerde zaken, maar gewoon afwezig. Dan konden 

we nog spreken van vergaderen, met zijn allen samen rond de tafel in Zwijnaarde.Vandaag moeten 

jullie maar saaie teksten lezen. 

 

2. Verslag algemene vergadering van 25 september 2021 

Hiervoor verwijzen we naar de website van KLBP Oost-Vlaanderen waar dit verslag te vinden is. Een 

reden te meer om onze website nog eens te bezoeken. 

 

3. Financiën - stand van zaken 

In bijlage vindt je de stand van zaken zoals deze door onze penningmeester werd overgemaakt en dit 

op datum van 11 december 2021. 

Er wordt nadrukkelijk gevraagd aan de kringen om de lidgelden ten spoedigste te betalen. Iedereen 

is er van op de hoogte dat het lidgeld slechts 1 euro bedraagt. We vragen dan ook aan de vele kringen 

die nog niet hebben betaald het nodige te willen doen. 

 

4. Uitreiking van de medaille voor provinciale verdienste 2020 

Het was voorzien om toch nog in 2021 de provinciale medaille voor filatelistische verdienste uit te 

reiken aan onze laureaat Rik Dessers. Helaas zal Rik moeten wachten tot in 2022 om deze medaille in 

ontvangst te mogen nemen. 

 

5. Mededelingen van KLBP nationaal 

Vallen er veel mededelingen te doen? Absoluut niet. We kunnen melden dat de laatste voorverkoop 

met regionale tentoonstelling in Marche-en-Famenne, op 23 oktober, een succes was. Er waren veel 

bezoekers en je kon aan iedere aanwezige merken dat hij of zij gelukkig was. Terug zijn onder vrienden, 

een handelaar kunnen bezoeken, aanschuiven om postzegels te kopen aan de stand van bpost, een 

babbeltje slaan met vrienden en met de juryleden, het maakte de verzamelaar terug gelukkig en blij. 

Of dit lang zal blijven duren? We hopen het met zijn allen maar ik vrees nu reeds voor de eerste 

voorverkoop met regionale tentoonstelling in Lommel eind januari 2022. 

Sedert gisteren 17 december 2021 heb ik alle kandidaturen voor het dagelijks bestuur voor de periode 

2022-2026 ontvangen. Op 8 januari 2022 is voorzien dat dit dagelijks bestuur zal worden gekozen. 

Normaliter gebeurt dit in Zaventem in aanwezigheid van alle bestuurders (zij dienen te stemmen), van 

alle provinciale afgevaardigden en van alle nationale commissarissen. Dit zal dus niet lukken. Het mag 



niet. Dan had ik er aan gedacht enkel en alleen de bestuurders (30) uit te nodigen maar ook dat mag 

niet. Rest er nog enkel en alleen: stemmen per brief. 

De KLBP heeft een overeenkomst om de aanpalende kantoren (120m²) aan haar kantoren aan te 

kopen. De verkoopsovereenkomst en de notariële akte zullen getekend worden in de eerste maanden 

van 2022. Dit betekent uitbreiding van onze bibliotheek, uitbreiding van onze vergaderzaal en creatie 

van een ruimte voor onze nationale commissarissen om vergaderingen en lessen te geven. 

Het is vanzelfsprekend niet evident om in een jaar, het covid-19 jaar 2021, een kandidaat te zoeken en 

te vinden die de provinciale medaille voor filatelistische verdienste zou kunnen en mogen bekomen.  

Mochten jullie een kandidaat hebben mag je die steeds bekend maken bij de secretaris of de 

voorzitter. 

 

6. Tentoonstellingen en voorverkopen 2022. 

Hiernavolgend de lijst van de voorverkopen en eveneens daartussen vermeld de lijst van de 

vergaderingen van KLBP Oost-Vlaanderen en dit in de goede hoop dat dit allemaal zal kunnen doorgaan 

 

22/01/2022   V.V.K. + REG. TENT.     LOMMEL 

19/03/2022   V.V.K. + REG. TENT.     ESTAIMPUIS 

26/03/2022   KLBP O.VL.     ZWIJNAARDE 

09-10-11/06/2022  NATIONALE TENTOONSTELLING                ANTWERPEN 

11/06/2022   ACAD. ZITTING + A.V. EFFECTIEVE LEDEN   ANTWERPEN      

18/06/2022   KLBP O.VL.     ZWIJNAARDE 

27-08-2022   V.V.K. + REG. TENT.    WAVER 

01/10/2022   KLBP O.VL.     ZWIJNAARDE 

22/10/2022   V.V.K. - PREV. OOSTENDE   OOSTENDE   

10/12/2022   KLBP O.VL.     ZWIJNAARDE 

      

7. Sluiten vergadering 

Bij deze wens ik u in mijn persoonlijke naam en in naam van het bestuur van KLBP Oost-Vlaanderen in 

de mate van het mogelijke prettige eindejaarsfeesten toe en een goed begin van 2022; maar vooral en 

boven alles aan ieder van u een gezond en virusloos 2022. 

 

Ivan Van Damme, voorzitter 

 
Verslag 

 

Het werkdocument werd op 11 december 2021 via e-mail verzonden naar de 37 aangesloten kringen 
en 20 kringen hebben via e-mail deelgenomen aan deze algemene vergadering, nl. 

803. Postzegelkring Welle, 804. Postzegelclub De Reuzen Wetteren, 806. Koninklijke Postzegelkring 
Het Land van Waas, 808. Postzegelkring Ninove, 809. Belgische Filatelievereniging Cosmos, 810. 
Themaphila nationaal, 812. Koninklijke Lokerse Postzegelkring, 816. Koninklijke Postzegelkring Het 
Volk, 819. Postzegelclub ’t Rozenland Serskamp, 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, 867. Postzegelclub Phila 
Zelzate, 869. Postzegelkring Sint-Gillis-Dendermonde, 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 25 
september 2021 en heeft kennis genomen van 

• het tussentijds kasverslag van de penningmeester dd 11 december 2021 
• de mededelingen van KLBP nationaal zoals vermeld in pt. 5 en 6 van het werkdocument 
• de oproep tot kandidaturen voor de provinciale medaille voor filatelistische verdienste 2021 

Verscheidene kringen uitten hun zorgen n.a.v. de voortschrijdende coronapandemie en sommige 
stelden de vraag waarom de KLBP geen advies of toelichting geeft aan de aangesloten clubs over wat 
hen te doen staat bij de maatregelen van het nationaal overlegcomité die betrekking hebben op het 
samenkomen in clubverband. 

Gezien de meeste van onze leden tot de zg. kwetsbare groep behoren, is het bestuur van KLBP Oost-
Vlaanderen van mening dat de overheidsmaatregelen stipt dienen gevolgd te worden en dat de 
grootste voorzichtigheid is geboden, wat niet wegneemt dat er alternatieven kunnen worden 
overwogen. 

De overheidsmaatregelen (niet alleen i.v.m. corona, maar ook noodweer, overstromingen, grote brand 
e.d.) kan men het best volgen door in te schrijven op www.be-alert.be/nl, een gratis dienstverlening 
van de federale overheid die duidelijk uitlegt wat mag en niet mag. Na elke vergadering van het 
overlegcomité krijgt wie ingeschreven is automatisch een e-bericht me de (nieuwe) regels. 

Als alternatief organiseren bepaalde kringen virtuele activiteiten. Themafila Wetteren deelde mee dat 
zij vergaderingen en lezingen houden via het internet en dat die lezingen zelfs nieuwe bezoekers 
aantrekken. Ook hun virtuele éénbladtentoonstelling was een succes (al namen jammer genoeg geen 
andere Oost-Vlaamse clubs deel).  

Om toch geregeld nog enig contact te hebben binnen hun kring, telkens er een vergadering werd 
afgelast, werd aan de leden van Postzegelkring Ninove gevraagd enkele mooie en interessante 
poststukken of prentkaarten door te sturen die pasten in het geplande thema. Die stukken werden dan 
gepubliceerd op hun website onder de rubriek Coronasessies. Dit zijn een paar voorbeelden. 

Ter info: De Rode Postzegel - Gent (KLBP nr. 859) is gestopt met haar activiteiten en de vereniging is 
opgeheven op 1 december 2021. 

Marc Van Der Haegen, secretaris 

 
( © Rik Dessers voor KLBP OVL ) 

 

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

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


KLBP OOST-VLAANDEREN en OOST-PHILA 
 

U I T N O D I G I N G  
 

Zaterdag 26 maart 2022 – 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       Mark Bottu 
Voorzitter KLBP Oost-Vlaanderen     Voorzitter Oost-Phila 
 

A G E N D A 
 

Statutaire algemene vergadering KLBP Oost-Vlaanderen 
 
1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 
2. Verslag vorige algemene vergadering – 18.12.2021 – zie website KLBP OVL 
3. Verslag van de toezichthouders op de rekeningen 
4. Financieel verslag 2021 
5. Uitreiking van de medaille voor provinciale verdienste 2020 
6. Verkiezing van de laureaat van de medaille voor provinciale verdienste 2021 
7. Mededelingen van KLBP nationaal 
8. Varia 

 

Algemene vergadering Oost-Phila 
 

1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 
2. Verslag vorige algemene vergadering – 25.09.2021 – zie Oost-Phila Kontakt nr. 331 
3. Verslag van de toezichthouders op de rekeningen 
4. Financieel verslag 2021 
5. Wedstrijd wisselbeker 2022 – stand van zaken 
6. Ruildienst – stand van zaken 
7. Oost-Phila Kontakt 
8. Varia 

Voordracht door Rudy Van Ruyskensvelde over Airgraph – V-mail 
 

 

K A L E N D E R  2022 
 

Volgende bestuursvergaderingen : donderdagen 12 mei, 8 september en 10 november 
Volgende algemene vergaderingen : zaterdagen 18 juni, 1 oktober en 10 december 
  

mailto:fil.oostvl@gmail.com


 

 
 
 
 
 

 


