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IN MEMORIAM ERIC DE GRAEVE  -  1960 – 2022 
 

KLBP – Medaille provinciale filatelistische verdienste 2018 
Op zaterdag 9 april, bij het opstellen van de zaal tijdens de 
organisatie van het ledenfeest, kregen wij plotseling het 
bericht dat ons bestuurslid Eric De Graeve was overleden. 
Eric was al een ganse periode ziek en kon daardoor de laatste 
maanden niet meer aanwezig zijn op de ruilvergaderingen. 
Toch kwam het bericht onverwacht zoals altijd en was dit 
moeilijk te plaatsen. 

In december 2000 kwam Eric bij de Zeelse Postzegelkring en 
al vlug kon je zien dat hij de verzamelmicrobe in zich had. Het 
duurde dan ook niet lang of Eric werd bestuurslid binnen 
onze vereniging. Als verantwoordelijke voor de ruildienst 
reed hij met zijn wagen naar elke vergadering van Oost-Phila 
om elke keer opnieuw de ruilboekjes af te rekenen, nieuwe 
op te halen en dat deed hij correct en met veel zorg. Nooit 
kon je hem betrappen op een foutje. Een cataloog of 
tijdschrift ontlenen in de club, daarvoor moest je ook bij Eric 
zijn want hij was ook de bezieler van onze bibliotheek. En 
ondanks het moeilijk functioneren was hij altijd paraat op 
elke beurs, ruilvergadering, ontbijtbuffet of ledenfeest om 
de handen uit de mouwen te steken. 

Eric zijn voorkeur ging naar 
Belgische zegels, maar hij stelde 
ook regelmatig tentoon met 
oude postkaarten van Zele 
waarvan hij een zeer mooie 
selectie in zijn bezit had. 
Verschillende keren kon men zijn 
verzamelingen bewonderen 
tijdens onze ruilvergaderingen, 
in de bibliotheek, tijdens de 
beurs of op evenementen van 
onze club.  

Stempels, brieven en zegels 
inclusief oude documenten over 
onze gemeente trokken ook zijn 
aandacht. Zijn goede vriend Luc  

die altijd naast hem aan de tafel zat tijdens onze bijeenkomsten en hem regelmatig bezocht, vertelde me dat hij zelfs 
de laatste maanden nog met veel passie zijn hobby koesterde. 

Samen met zijn echtgenote Patricia waren ze gedurende 
vele jaren op de afspraak bij allerlei activiteiten binnen 
onze vereniging. We willen hen daarvoor van harte 
bedanken en vooral Patricia en zoon Stieven en zijn 
partner Lies heel veel sterkte toewensen bij dit verlies.  
De club verliest niet alleen een gedreven werker maar 
ook een echte verzamelaar. We gaan hem missen.  Na 
Paul Beaumont en Julien Anthuenis verliest onze 
vereniging een derde bestuurslid in slechts enkele jaren. 
Rust zacht Eric. 
                                  Met dank aan Peter Slabbaert - voorzitter 

 



Oekraïne brengt 'go fuck yourself'- postzegel uit ter ere van 
'Helden van Slangeneiland'. 

Mark Bottu, voorzitter Oost-Phila 

 
Covid schijnt stilaan achter ons te liggen.  De beperkingen vallen één voor één weg.   Alle cijfers dalen. 
Mondmaskers verdwijnen,  enkel nog verplicht op bus en trein.  Reizen wordt gemakkelijker.   

De vakanties lonken ! 

 
Oekraïne is een andere zaak.  Poetin dacht na 
3 dagen op de trappen van het stadhuis van 
Kiev te staan.  Hij heeft zich lelijk 
misrekend.  Na 3 maanden heeft hij zijn doel 
nog lang niet bereikt.  Integendeel.  De 
Oekraïners schijnen eerder terrein terug te 
winnen.  Bovendien was het zijn bedoeling te 
beletten dat buurlanden van Rusland zouden 
aansluiten bij de Europese gemeenschap of 
bij de NAVO.  Hij heeft juist het 
tegenovergestelde bereikt: waarschijnlijk 
zullen Finland en Zweden kortelings bij de 
NAVO aansluiten.  Hij bereikt zelfs dat 
democraten en republikeinen het in Amerika 

over  een punt eens zijn: de miljardensteun aan Oekraïne.   

Ook onze Oost-Vlaamse filateliewereld werd opgeschrikt.  Op de algemene vergadering van KLBP Oost-
Vlaanderen en Oost-Phila  vernamen de aanwezigen dat KLBP-nationaal voorzitter  Ivan Van Damme 
-  tevens voorzitter van KLBP-Oost-Vlaanderen -  om gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang 
ontslag nam uit al zijn functies.  Wij wensen Ivan een snelle beterschap.  
Onze webmaster  Rik Dessers  kampte ook met gezondheidsproblemen. Hij is gelukkig aan de 
beterhand.  

Er is gelukkig ook positief nieuws: er moest een kandidaat voor de medaille voor provinciale 
verdiensten verkozen worden.  Kandidaat was onze ruilmeester Maurice Devlamynck en hij werd met 
een ruime meerderheid verkozen. Proficiat Maurice. 

Ondertussen  ging de regionale tentoonstelling Namen - Henegouwen door te Estaimpuis.  In de 
categorie prentbriefkaarten werd een verzameling in verband met Oost-Vlaanderen getoond: 
“Moerbeke-Waas dorpje gelegen in ‘t Soete land van Waes“ van Andrea Heirwegh. Ze werd met een 
prachtige gouden medaille bekroond. Proficiat. 

Voor we in zomerreces gaan is er nog veel te doen. Eerst is er de Internationale Tentoonstelling 
“HELVETIA 2022” van 18 tot 22 mei in Lugano. Koenraad Bracke is er commissaris/jurylid. 

Pinksterweekend - 4 tot 6 juni - gaat EXPHIMO in Mondorf-Bad door.  Hieraan  neemt een thematische 
1-kader groepstentoonstelling van Themaphila-Wetteren deel. Koenraad Bracke is er jurylid. 

En nauwelijks een week later - van 10 tot 12 juni - vindt in EXPO Antwerpen  het grote feest van de 
filatelie plaats: de nationale tentoonstelling ANTVERPIA 2022 plaats.  Ook hieraan nemen zowel Oost-
Vlaamse deelnemers als juryleden deel.  We hopen daar velen van jullie te ontmoeten ! 

  



Mark Bottu, voorzitter Oost-Phila 

La Poste aux Lettres et les Marques Postales : 

Lucien Herlant 

Velen onder U kennen ongetwijfeld 
het boek “Prefilatelistische 
Postmerken van België” van Lucien 
Herlant, uitgegeven in 1981 en in 
1982 in het Nederlands vertaald. Het 
is een onmisbaar naslagwerk voor 
iedereen die zich met de prefilatelie 
van België bezighoudt.  Veel minder 
bekend is dat L. Herlant reeds in 
1946 een boek uitgaf “La Poste aux 
Lettres et les Marques Postales en 
Belgique de 1648 à 1849”. Dit 
behandelt de Postgeschiedenis – en 
vooral de Marcofilie – in deze 
periode, maar legt ook de band met 
het historisch gebeuren in die 
periode. Bij mijn weten bestaat er 
geen Nederlandse vertaling van dit 
werk. Ik vond het kortgeleden bij een 
verkoop van de bibliotheek ‘Het 
Bourgondisch Kruis’ te Gent. 
Het boek werd ingeleid door  
niemand minder dan André De Cock, 
oprichter en toenmalig conservator 
van het Postmuseum en grondlegger 
van de Marcofilie in België. Deze 
inleiding is natuurlijk in een zeer 
mooi litérair Frans geschreven, 
waarvan onvermijdelijk iets verloren 
gaat bij de vertaling.  

M.B. 

 

Voorwoord van André De Cock 

1 Mei Dag, dag van de Arbeid. De zon speelt in mijn gordijnen, ik hoor het lawaai van de menigte en 

het geluid van de muziek die de arbeiders - die vrolijk aan het paraderen zijn - begeleidt. De trams 

rijden onder mijn open raam, versierd met bloemen en groen. Alles heeft een feestelijke sfeer, alles 

trekt me naar buiten. 

Ik heb plotseling een afkeer van de stad, een plots verlangen om te ontsnappen, om andere lucht in te 

ademen, om eindeloze horizonten te zien. Is het het platteland, de zee of de Ardennen die me 

aantrekt? Is het het terugdenken aan de lange winteravonden waarop men met een vriend kan praten, 

schrijven of studeren, dat mij melancholisch maakt? Ik weet het niet... 



Sluit ik me aan bij degenen die vandaag hun werk vieren of 

duik ik in een van mijn favoriete boeken? Mijn postzegels zijn 

naar hun zomerverblijf : de bankkluizen.  Alleen mijn 

bibliotheek, die trouwe vriend, blijft binnen handbereik. Ik pak 

een boek, steek mijn pijp op en ga in een leunstoel liggen, 

vastbesloten om de Dag van de Arbeid te vieren met 

nietsdoen. 

Een klop op de deur maakt me wakker uit mijn mijmeringen. 

Mijn vriend Lucien Herlant verschijnt, zwaait met een lijvig 

manuscript en eist een voorwoord voor dit werk waarover hij 

het zo vaak met mij heeft gehad. Met Herlant discussiëren is 

tijdverspilling. Ik voldoe, ondanks het feit dat het me veel kost 

om vandaag aan de slag te gaan en ik helemaal niet blij ben 

met deze laatste creatie. 

Men heeft mij dikwijls gevraagd om, zonder enige preventie, 

nieuwe studies te lezen. Ik kan niet verklaren waarom ik het ene 

werk mooier vind dan een ander. Waarom vind ik dit boek beter dan een ander over hetzelfde 

onderwerp? De belangstelling overvalt U, er valt niet over te discussiëren. Ik geloof dat er geen 

definitieve regels meer zijn. Niettemin kunnen de vorm, de presentatie en de relevantie van de details 

u van meet af aan tot welwillendheid aanzetten of uw belangstelling tot het uiterste prikkelen. Het 

werk van Lucien Herlant is er één van. 

Vanaf de eerste bladzijden herinnerde ik mij de lange lesuren van mijn professor Haller von Ziegensaer, 

de schrik van de studenten, een briljante professor, wiens carrure alleen werd geëvenaard door zijn 

strengheid. Helaas, ik was nooit een van zijn briljante studenten, zijn inspanningen hebben geen 

vruchten afgeworpen. Filatelie was, zelfs toen, aantrekkelijker voor mij dan geschiedenis... 

Bij het lezen van het manuscript herleefde ik zijn cursussen van bijna een halve eeuw geleden:  de 

oorlogen, de revoluties, de duizend historische details, de strubbelingen die ons grondgebied door 

elkaar geschud hebben, de buitenlandse overheersingen - zelden gelukkig - die op ons land drukten, 

dit eeuwige slagveld van Europa; dat alles trok mijn aandacht (of boeide mij) en elke bladzijde deed 

mij de geest van onderzoek en de vasthoudendheid beseffen die Lucien Herlant bezielden tijdens de 

loop van het gigantische werk waaraan hij zich overgaf. 

De voorzitter van de ‘Belgische Vereniging voor Marcofilie’ was de geschikte man om duidelijkheid te 

scheppen in de opeenvolging van overheersingen, machten en bezettingen; in de oprichting en 

opheffing van gouvernementele, gemeentelijke en militaire postkantoren; in dit amalgaam van namen; 

in deze veelheid van postmerken van allerlei aard, door ons mee terug te nemen naar de oorsprong 

van de brievenpost en stap voor stap de evolutie ervan te volgen.  Het vaststellen van de status van 

elk bureau, op grond van unieke documentatie en verzamelingen, en het vandaag voorstellen van een 

meesterlijk geordend werk, gemakkelijk leesbaar, overvloedig geïllustreerd, wat het volledig en 

definitief maakt, ondanks de gedetailleerde studies die in de toekomst kunnen worden uitgevoerd. 

 

André De Cock op molette 



Dit prachtige werk, dat komt in een tijd waarin de filatelie zich definitief heeft gevestigd als een echte 

wetenschap, vormt een ware postgeschiedenis van ons land. Het is van groot belang en de lectuur 

ervan zal voor iedereen nieuwe horizonten openen en ik ben blij namens alle filatelisten en 

marcofielen te kunnen spreken door Lucien Herlant de feliciteren;  hij verdient dit absoluut. 

ANDRE DE COCK,  Brussel, 1 mei 1946. 

Als posthistoricus van ‘Thurn en Taxis in de Zuidelijke Nederlanden 1501-1792’ blijkt dit werkje voor 

mij een onmisbare hulp te zijn.  

Het biedt vooreerst een prachtig overzicht van de historische evolutie over deze periode van 350 jaar. 

Maar vooral de posthistorische benadering staat hier natuurlijk centraal. In tegenstelling tot zijn latere 

werk dat alleen over “Prefilatelistische Postmerken van België” handelt – dus over handgeschreven 

meldingen en stempels onder  al hun vormen – handelt dit werkje ook over “La Poste aux Lettres”. 

Postgeschiedenis is inderdaad meer dan enkel de studie van stempels (marcofilie). Daarbij wordt 

voortdurend verwezen naar de datum waarop bepaalde teksten gepubliceerd werden.   

Dit neemt niet weg dat ook in deze vroege editie onnoembare stempels duidelijk werden afgebeeld.  

 

Ook de geschreven ‘griffes’ werden duidelijk weergegeven.  

 

In een aantal annexen worden ‘circulaires’ in hun totaliteit weergegeven. Zo geeft Annexe I  de tekst 

weer van de Ordonnantie van Filips II (1516) waarbij de aanstelling van Françis en Jean-Baptist  van 

Taxis als postmeester wordt bevestigd. Annexe IX geeft de tekst van de circulaire 585 van 17 juni 1849 

weer, waarin de uitgifte van de eerste postzegels wordt bevestigd. 

Dit werkje lijkt mij voor alle posthistorici – maar ook voor andere verzamelaars - zo belangrijk dat een 

heruitgave – wellicht onder digitale vorm – en mogelijks een Nederlandse vertaling mij onontbeerlijk 

lijken . 

  



 “ Airgraph (UK) “     21/4/1941 – 30/7/1945 
 

Rudy Van Ruyskensvelde 
 

 
  

 



Postaal hybridegebruik tijdens W.O. II !! 
 

Het gebruik van de hybridemethode  
is een economische en morele oplossing voor de militaire post tijdens WO II 

 

Als je twijfels hebt over hoe belangrijk postbezorging was tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
lees dan de woorden van de toenmalige postmeester-generaal van de Verenigde Staten 
( 10/9/1940 – 7/5/1945 ), Frank C. Walker : 
 
"Het is bijna onmogelijk om het belang van deze post te benadrukken. Het is zo essentieel voor 
het moreel van de militairen aan het front dat het bijna even belangrijk is als munitie en 
voedsel.( citaat – vrij vertaald ). 
 
Hij schreef die woorden in een artikel in de Army and Navy Journal , een editie van de 
publicatie "United States at War” , 7 december 1942. 
 

De Hybridepost wordt afgeleverd door de combinatie van elektronische en fysieke bezorging.  
Meestal gaat het om digitale gegevens ( microfilm ) die worden omgezet in fysieke 

briefartikelen bij gedistribueerde printcentra. 
 

De Britse  Airgraph  is gebaseerd op het octrooi van Eastman Kodak verkregen van New York 
City bankier George McCarthy.  
Voordien werd een soortgelijk systeem ingezet tijdens de Frans-Pruisische oorlog ( 1871 ) 
waarbij de Fransen postduiven met primitieve microfilmstroken over Duitse linies stuurden, 
ontwikkeld uit het eerste patent van René Dagron op het Franse octrooi dat werd verleend 
voor microfilm in 1859.  
Het microfilmoctrooi van Dagron was bovendien gebaseerd op de Britse wetenschapper John 
Benjamin Dancer, die in 1839 de microfilm maakte.  
 

De reproductie ( hybridemethode-Recordak 16mm ) op microfilm van militaire post  
( Airgraph-brief ) had tijdens WO II voor het eerst plaats door de Britten.  
Ze zochten in 1941 naar een snelle en veilige manier voor het posttransport.  
De intrede van Italië in de oorlog had tot gevolg dat het Suez-kanaal door Mussolini 
geblokkeerd werd. Het posttransport voor de militairen in het Midden-Oosten ( MEF ) en 
Verre-Oosten moest dan langs de Kaap De Goede Hoop gebeuren, wat zeer lang duurde, 
vooral met het schip.  
Alleen transport met het vliegtuig van kleine verpakkingen kon hier enig soelaas brengen.  
Op 22/4/1941 spreekt voor het eerst “ The Times “ over het bestaan van de Airgraph. 
Dit dankzij de werknemers van Kodak Ltd. uit Cairo. 
Einde Airgraph : 30/7/1945. 
 

Er werd een Recordak ( 16mm ) geplaatst in Cairo en in Wealstone ( UK ). 
Later werden deze centra uitgebreid naar de meeste Commonwealth-landen. 
Na het ontwikkelingsproces van de microfilms werden ze in envelop naar de geadresseerde 
verzonden. De microfilms werden bewaard, tot de post geleverd was.  
Bij problemen ( bvb. een neergeschoten vliegtuig ) werden de diensten van de bewaarde 
microfilms telegrafisch verwittigd zodanig dat men de rol opnieuw kon afdrukken. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Comerford_Walker&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhjqG9NItS1CoMP3wLoClsdeOS5DUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_Journal&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhhAyNRbEkJElp8SHgQXpyF9G1o8Fw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Eastman_Kodak&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhiqbqmaHAAdQFbUX9OffCaDUEWmqQ


 
 

De afzender schrijft zijn boodschap op een blanco-Airgraph van 21.2cm x 28cm, 
met niet meer dan 230 woorden. 
Op elk formulier moest een 3d postzegel aangebracht worden. Een 8d postzegel voor 
post aan een burger. Later werd dit verminderd tot 3d ( 8/1944 ). Voor militairen in  
actieve dienst was het gratis. 
De Airgraph wordt door de Recordak 16mm tot een kleiner formaat 1.6cm x 1.7cm 
gefotografeerd. Meestal in spoelen van 100 ft ( 30.48m ) die 1700 foto’s bevatten. 
Van elke film werden twee kopieën gemaakt, een om te verzenden en de andere om te 
worden vastgehouden tot dat zeker was dat alle brieven op de film waren afgeleverd. 
Films en formulieren waren officiële documenten, geclassificeerd als vertrouwelijk en 
werden normaal gesproken vernietigd als vertrouwelijk afval. 
De GT-targets worden toegevoegd tijdens het sorteren aan het begin van de spool en 
vervolgens elke 100 foto's ( of na een wijziging in bestemming ), na het afdrukken en 
correcte verzending van de Airgraph aan de bestemmeling werden de microfoto’s en 
de GT-targets vernietigd door het postkantoor. 

 

                                                                 
 

      
 

                8/6/1944                           foto van spool van 1700 
264 Port Co Royal Engineers                     microfoto’s 

Afdruk van deze microfoto  
met de moderne technieken 



Uitgiften   Airgraph 
 

Adresblok geadresseerde onderaan! 
 

 
 

Adresblok geadresseerde bovenaan! 
 

 

13/8/1941 
 

223 Squadron RAF ( MEF ) 

 
Harold Jones schrijft vanuit 

ME naar zijn moeder. 
 

 
 

Op 13/9/1944 schrijft  
R. Cour vanuit Teheran deze 

Airgraph aan Vince. 
 

Paiforce 
 

Het commando Perzië en Irak was 
een commando van het Britse 
leger dat in september 1942 
in Bagdad werd opgericht . Zijn 
belangrijkste taak was om de 
olievelden en olie-installaties in 
Iran en Irak te beschermen tegen 
land- en luchtaanvallen. Zijn 
verdere taak was het transport van 
voorraden uit de havens van 
de Perzische Golf via Irak en Iran 
naar de Sovjet-Unie te verzekeren. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Formation_(military)&usg=ALkJrhj3WnOS7RHRpeVe5c6jj96lw_3xjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/British_Army&usg=ALkJrhi4C3Qtz0_6lW1aa6cpxs2930gWtg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/British_Army&usg=ALkJrhi4C3Qtz0_6lW1aa6cpxs2930gWtg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Baghdad&usg=ALkJrhgL4J9glrggA7sCLzSnX2rBKh95Tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Iraq&usg=ALkJrhhlC41Fza9M4V9WPDbmnjZ-KMs-nw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf&usg=ALkJrhiS_cdrxNNi7-E0OMlbWaPGIzoztw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union&usg=ALkJrhhWVIhCBArV03IirqeqhGU6drHvTA


Commonwealth - Airgraphpost  ( enveloppen !! ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

UK  
 

31/12/1943 
M.E.F. – Norfolk 

Logo : 
Airgraph blauw 

Postage Paid blauw 
in cirkel met datum 

 
Behandeld met de machine  

J. Dickinson & Cy. Ltd. 

 
 

KENYA – UGANDA 
TANGANYKA 

 

27/3/1943 
Logo :  

Airgraph zwart 
Zwarte pijl naar links 

 
 
 

New Zealand 
 

17/4/1944 
 

M.E.F. - Auckland 
Logo : Airgraph Message 

Postage blauw in rechthoek 



3d. = Airgraphport militaire post 
 

 

11/4/1942 & 23/4/1942 
 

Correspondentie van kapitein Jack Harvey van het Kings Own Royal Regiment naar zijn broer 
Laurie die officier-cadet is in de London Yeomanry RA. 
Jack is een officier, die verantwoordelijk is bij het runnen van het krijgsgevangenkamp 310 in 
Geneifa, regio Bitter Lake, Suez. 
Het kamp biedt onderdak aan Duitse, Oostenrijkse, Italiaanse en Joegoslavische gevangenen. 
 

 
 

 

Datum : 11/4/1942 
Ontvangst mil. kantoor: 12/4/1942 

 

 

 

 
Postzegel 3d. 

 

Censorstempel 
1397 

Datum : 23/4/1942 
Ontvangst mil. kantoor : 24/4/1942 

 

 

 

 

Postzegel 3d. 

Censorstempel 
1397 



8d. = Airgraphport burgerpost 
 

 
 

Lady Jacob uit Londen ( Brompton S.W.3 – 5 5.JA 44 ) schrijft op 4/1/1944 deze   
Airgraph naar Mrs. Fitch, woonachtig in Connecticut. 

 

 

 



Reported Prisoner of War 
 

Mrs. D. France zendt op 24/5/1942 vanuit Warrington deze Airgraph naar  
Gunner W. Haughton ( med. Reg. - MEF ). 

 

 

 

Deze Airgraph kan niet geleverd worden omdat deze militair 
op 4/9/1942 als  Reported Prisoner of War - wordt gemeld. 
 
 

 

Envelop met gevleugeld 

pijlsymbool wordt na opening en 

sluiting door Army Post Office 

teruggestuurd naar afzender  

( Mrs. D. France ) uit Warrington  

( keerzijde envelop )  
 

 

 



Buitenlandse militairen in Britse dienst.  
 

Tjechoslowakije 
 

Op 20/8/1943 zendt Cpl. Frantisek Alexander Matha , alias Sasha Machov  
( cfr. biografie onderaan ) en gelegerd in UK bij de Tjechoslovaakse eenheden  

deze Airgraph naar de verpleegster die hem voor malaria verzorgde in Tobroek. 

             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Alle documenten verzameling Rudy Van Ruyskensvelde  

23/8/1943 
Censuurstempel 

Tjechoslovaakse Field 
Post 

 

Egyptische  
censuurstempel 

6/9/1943 
Deze Airgraph ( keerzijde ) werd 

niet in een envelop geleverd, maar 
samengekleefd met een vignet 
“ Egyption Postal ministration “ 

“ Cairo Airgraph “ 

Biografie : Sasha Machov 
 

Frantisek Alexander Matha (16/7/1903 Zhor – 23/6/1951 Praag ), was een Tsjechische 
danser, choreograaf en regisseur. 
Hij emigreerde door de nazi’s naar Griekenland en werkte daar als balletchoreograaf 
van het Grieks Koninklijk Ballet in Athene, en richtte tegelijkertijd een dansschool op. 
Na de invasie van Griekenland door de Duitsers sloot hij zich vrijwillig aan bij het 
Tsjechoslovaakse buitenlandse leger. Hij werd opgesteld op 28/2/1941 in Jeruzalem en 
toegewezen aan het Britse bataljon Oost. Tijdens de Afrikaanse campagne tegen 
Rommel in 1943 kreeg hij malaria. Voor behandeling werd hij van Tobroek naar Londen 
gebracht, waar hij een gastchoreografie van The Bartered Bride voorbereidde , 
waardoor hij Sadler's Wells Opera kon betreden, waar hij regisseerde. In Londen 
bereidde hij ook concerten voor voor Tsjechoslovaakse soldaten en werkte hij als 
choreograaf samen met de film. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/16._%25C4%258Dervenec&usg=ALkJrhiXk9-ffpf5B34TStbXpkRE5Dmqkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Zho%25C5%2599_(Pacov)&usg=ALkJrhiJnVyOXXHdxYsIoTKWL_zIoYeRiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/23._%25C4%258Derven&usg=ALkJrhhh83pvuz9k7PKNlY0YgEGN-LElKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Praha&usg=ALkJrhg4HLXqZOLjhmSagWo4oHxyQrppAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Choreograf&usg=ALkJrhiJylIJfP4xraw_W7m12d0H66B64A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Re%25C5%25BEis%25C3%25A9r&usg=ALkJrhigDcWJfekEyBPIpKK4rkooDVv9Bw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/%25C5%2598ecko&usg=ALkJrhj2l_SrQsQR5VX5HaS9-SjUvXYFCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Ath%25C3%25A9ny&usg=ALkJrhgd1yo8ybcUTs4U4Aj0qi9xfb0Ylw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel&usg=ALkJrhjgFKfWEXBQZWwH8xXMOQkWDEtvbg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/1943&usg=ALkJrhjAWGFQ1taOWmvWyaB4Khp3xHE27w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Mal%25C3%25A1rie&usg=ALkJrhirein20-_D87gUj1s-BBHILZAIsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Tobr%25C3%25BAk&usg=ALkJrhiaID5OqgdHdt-JSeBtsypUzfTKgQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Lond%25C3%25BDn&usg=ALkJrhhTtzobeGaCRqpGP8Cw3RG_DgRX0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Lond%25C3%25BDn&usg=ALkJrhhTtzobeGaCRqpGP8Cw3RG_DgRX0g


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

  

 

 



Ivan, bedankt voor de vele jaren inzet voor de filatelie ! 
 
Ooit was hij een actief basketspeler, maar Ivan Van Damme vond een andere uitlaatklep in de filatelie. Zijn gading 
vond hij in de thematische filatelie en zo bouwde hij een meermaals bekroonde verzameling uit over de 
Nobelprijswinnaars. Als medewerker van Themafila Wetteren werkte hij vele edities hard om de thematische 
weekenden te laten slagen. 
Daarnaast ging Ivan zich inzetten in de organisatie binnen de Koninklijke Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen. Hij werd Provinciaal Voorzitter bij de KLBP Oost-Vlaanderen en later ook Nationaal Voorzitter. 
Als Provinciaal Voorzitter werkte Ivan heel goed samen met Oost-Phila, de andere overkoepelende filatelistische 
organisatie in onze provincie. Ivan bleef echter een organisator en zorgde zo voor de Nationale Tentoonstelling 
Temsifil 2012 in Temse. 
Op filatelistisch vlak bleef Ivan echter ook zorgen voor nieuwe verzamelingen, ditmaal in de discipline 
Prentbriefkaarten die hij in ons land promootte. Zo kwamen met veel succes zijn verzamelingen over zijn eigen 
dorp Bellem maar ook prentbriefkaarten rond het thema 1 april op tentoonstellingen terecht. En hij behaalde 
een gouden medaille met zijn verzameling over Manneken Pis. 
Ivan zat nog vol plannen voor de filatelie in de toekomst. 
Enkele zaken waar hij geen greep op had werkten zo erg op hem in dat Ivan op aanraden van zijn artsen abrupt 
verplicht werd al zijn functies neer te leggen. 
Het is dan ook gepast hier Ivan oprecht hartelijk te danken voor de vele jaren van grote inzet voor de filatelie. 

Daarbij mogen we de stille kracht van zijn echtgenote Veerle niet vergeten die hem steunde in zijn engagement. 

We wensen Ivan en Veerle nog vele mooie jaren toe. 
Uit naam van de leden en het bestuur van de twee filatelistische organisaties van Oost-Vlaanderen. 
 

Donald Decorte    KLBP Oost-Vlaanderen                                                              Mark Bottu   Oost-Phila 
 

KLBP OOST-VLAANDEREN 
 

Mededeling aan de aangesloten kringen 

We verwijzen naar de laatste alinea in pt. 1 bis van het verslag van de statutaire algemene vergadering van KLBP 

Oost-Vlaanderen op 26 maart 2022, betreffende het ontslag van Ivan Van Damme als voorzitter van ons 

provinciaal comité. 

Conform artikel 11.2 van de statuten en artikel 10 van het huishoudelijk reglement van KLBP vzw heeft het 

provinciaal comité tijdens zijn bestuursvergadering op 12 mei 2022 Donald Decorte aangesteld als voorzitter. 

 

Oproep kandidaturen provinciale commissarissen 

Momenteel zijn voor Oost-Vlaanderen drie functies van provinciaal commissaris vacant, nl. voor de volgende 

disciplines: 

- Postwaardestukken 

- Prentbriefkaarten 

- Fiscale filatelie 

 

Verwijzend naar artikel 17 van het huishoudelijk reglement van KLBP vzw richt het provinciaal comité een 

oproep tot de aangesloten kringen en hun leden. Leden die over voldoende expertise beschikken in de 

gevraagde disciplines, worden vriendelijk verzocht hun gemotiveerde kandidatuur vóór 10 juni 2022 via e-mail 

te richten aan de voorzitter en de secretaris - donald.decorte@telenet.be en fil.oostvl@gmail.com  

De kandidaturen zullen worden voorgelegd aan de provinciale statutaire algemene vergadering op 18 juni 

2022. 

Marc Van Der Haegen, secretaris  

mailto:donald.decorte@telenet.be
mailto:fil.oostvl@gmail.com


OOST-PHILA 
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 
 

Zaterdag 26 maart 2022 
 
 
Aanwezig : Mark Bottu, voorzitter – Themafila en Sint Gabriëlsgilde, Lucien Van Hecke, erevoorzitter, Roger 
Coolen – Postzegelkring Dendria, Maurice Devlamynck – Phila Zelzate, Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant, Jan 
Lannoye – KVBP Gent Het Bourgondisch Kruis, Jacques Dragonetti en Jacques Fourneau – Renaix Philatélique 
Ronse, Willy Vervaet – Phila Gent, Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde, Roland De 
Swaef – Postzegelkring Leda, Donald Decorte – Postzegelvereniging Het Land van Waas, Marcel Storm – 
Postzegelclub Het Volk, Jean-Pierre Verbruggen – Postzegelclub Egmont, Robert Sillis – Hamse Filatelieclub, Rik 
De Baets – Postzegelkring De Drie Sleutels, Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove 
 
Verontschuldigd : Bart Van Oppens – BFV Cosmos, Rik Dessers – Postzegelkring De Stempel Opwijk, Koenraad 
Bracke – Themafila Wetteren, Jan Baeyens – Postzegelkring Welle, Julien Van Damme – Philaclub Oudenaarde, 
Willy Van De Wiele – KVBP Gent Het Bourgondisch Kruis, Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren, Marc 
Wulteputte – Lokerse Postzegelkring, Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond, Theo Van Damme – Phila 
Zelzate 
 
 

1. Welkom 
 
Voorzitter Mark Bottu heet ons welkom en spreekt namens Oost-Phila een dankwoord uit voor Ivan Van Damme, 
ontslagnemend voorzitter van KLBP Oost-Vlaanderen; Mark looft de constructieve samenwerking tussen beide 
Oost-Vlaamse koepelverenigingen, dankzij de gedreven inzet van Ivan. 

 
Op 3 november 2021 overleed Oswald De Meyer, voorzitter van FISTO vzw en erevoorzitter van Phila Gent; zijn 
in memoriam verscheen in Oost-Phila Kontakt nr. 332. 
 

2. Verslag vorige algemene vergadering – 25.09.2021 
 
Geen opmerkingen ontvangen – het verslag is goedgekeurd. 
 

3. Verslag van de toezichthouders op de rekeningen 
 
Alain Pierret en Roger der Veken hebben de boekhouding van 2021 grondig nagezien. Zij verklaren dat die stipt 
is bijgehouden, feliciteren de penningmeester voor het geleverde werk en adviseren de algemene vergadering 
om de jaarrekening en de balans goed te keuren. 
 
De algemene vergadering dankt de toezichthouders en bevestigt hen in hun functie voor het boekjaar 2022. 
 

4. Financieel verslag 
 
Penningmeester Roland De Swaef brengt verslag uit over het boekjaar 2021 en licht de jaarrekening en de balans 
toe. Het grootboek en alle bijhorende facturen en documenten zijn ter inzage. 
 
De algemene vergadering dankt de penningmeester, keurt de jaarrekening en de balans goed en verleent kwijting 
aan de penningmeester voor het boekjaar 2021. 
 
Roland licht ook de huidige stand van zaken toe van de universele rekening en de spaarrekening. Alle aangesloten 
kringen betaalden al hun lidgeld voor 2022. 
 
 



5. Wedstrijd wisselbeker 
 
Erevoorzitter Lucien Van Hecke licht het wedstrijdreglement toe dat verscheen in Oost-Phila Kontakt nr. 332. 
 
De inzendingen dienen uiterlijk op 1 oktober 2022, dag van de algemene vergadering, in het bezit te zijn van 
filatelistische coördinator Julien Van Damme. De tentoonstelling en de proclamatie hebben plaats tijdens de 
postzegelbeurs van de Zeelse Postzegelkring op 20 november 2022. 
 

 
6. Ruildienst 

 
Ruilmeester Maurice Devlamynck deelt mee dat het ruilverkeer met de boekjes opnieuw normaal verloopt. 
 
De vraag wordt gesteld wanneer de boekjes worden afgerekend met de indieners; sommige boekje zouden al 
jaren circuleren zonder uitkering van de opbrengst. Maurice bevestigt dat in regel door hem jaarlijks wordt 
afgerekend in juli. Concrete twijfelgevallen mogen rechtstreeks aan hem worden gemeld. 
 

7. Oost-Phila Kontakt 
 
Eindredacteur Jan Lannoye wijst 31 mei 2022 aan als einddatum voor het indienen van berichten van 
evenementen als tentoonstellingen en beurzen voor het nummer van juni. Hij doet ook een warme oproep aan 
iedereen om artikels te schrijven voor ons verbondsblad. 
 

8. Varia 
 

Er wordt nog van gedachten gewisseld over de frankeergeldigheid van de Belgische postzegels uitgegeven sinds 
1960 en met waarde-aanduiding in frank (geldig tot eind 2028) en euro (onbepaald geldig). Dit zal wel de meeste 
van onze leden interesseren – een aangewezen onderwerp voor de volgende Oost-Phila Kontakt? 
 
 
Volgende algemene vergadering : zaterdag 18 juni 2022 – 14 u 
 
Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris 

 
 

KLBP OOST-VLAANDEREN 
 

VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 
 

Zaterdag 26 maart 2022 
 
 
Aanwezig : Donald Decorte – ondervoorzitter, Postzegelvereniging Het Land van Waas, Mark Bottu, Themafila 
en Sint Gabriëlsgilde, Roger Coolen – Postzegelkring Dendria, Maurice Devlamynck – Phila Zelzate, Alain Pierret 
– SRGT Lucien Herlant, Jacques Dragonetti en Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse, Roger Van der 
Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde, Roland De Swaef – Postzegelkring Leda, Marcel Storm – 
Postzegelclub Het Volk, Jean-Pierre Verbruggen – Postzegelclub Egmont, Robert Sillis – Hamse Filatelieclub, Marc 
Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove 
 
Verontschuldigd : Ivan Van Damme - voorzitter, Bart Van Oppens – BFV Cosmos, Rik Dessers – Postzegelkring De 
Stempel Opwijk, Koenraad Bracke – Themafila Wetteren, Jan Baeyens – Postzegelkring Welle, Julien Van Damme 
– Philaclub Oudenaarde, Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren, Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring, 
Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond, Theo Van Damme – Phila Zelzate 
 



1. Welkom 
 
Ondervoorzitter Donald Decorte heet ons welkom. Hij is tevreden dat, ondanks de recente stijging die tot 
voorzichtigheid noopt, de coronapandemie momenteel op een redelijk niveau circuleert zodat we opnieuw rond 
onze hobby kunnen samenkomen. Inmiddels woedt er een oorlog aan de oostkant van Europa… 
 
        1 bis. Ontslag en vervanging van de voorzitter – bestuurder 
 
Normaal zou onze voorzitter Ivan Van Damme deze vergadering leiden. Er is de laatste tijd nogal veel gebeurd 
waardoor zijn huisarts hem het dwingend bevel gaf om meer op zijn gezondheid te letten. Ivan werd daardoor 
gedwongen met onmiddellijke ingang voor alle leidende functies in de filatelie zijn ontslag te geven. Dus zowel 
als  bestuurder, als provinciaal en nationaal voorzitter en ook als provinciaal commissaris voor prentbriefkaarten. 
Ivan heeft zich jarenlang ingezet voor de filatelie zowel als verzamelaar als tentoonsteller, maar ook voor de 
organisatie van tentoonstellingen (denk maar aan vele keren Themafila in Wetteren of onze nationale 
tentoonstelling Temsifil 2012). Het is de uitdrukkelijke wens van Ivan om hem niet te contacteren op welke wijze 
ook. Gelieve dit te eerbiedigen. We sturen hem alvast een dankkaart. 
 
KLBP nationaal dringt aan op de snelle vervanging van Ivan als bestuurder zodat de goede werking van de vzw 
niet in het gedrang komt. Op voorstel van de hier aanwezige bestuursleden gaat de algemene vergadering ermee 
akkoord om via een versnelde procedure kandidaturen op te vragen tegen 10 april 2022. Secretaris Marc Van 
Der Haegen zal eerstdaags de oproep tot kandidaturen via e-mail versturen naar de aangesloten kringen. 
 
De functie van provinciaal commissaris prentbriefkaarten kan later worden ingevuld. 
 
De vervanging van Ivan als voorzitter van KLBP Oost-Vlaanderen behoort tot de bevoegdheid van het provinciaal 
bestuur en wordt behandeld tijdens de bestuursvergadering van 12 mei 2022. In afwachting neemt 
ondervoorzitter Donald Decorte de functie van voorzitter waar. 
 

2. Verslag vorige algemene vergadering – 18.12.2021 
 
Geen opmerkingen ontvangen – het verslag is goedgekeurd. 
 

3. Verslag van de toezichthouders op de rekeningen 
 
Alain Pierret en Roger der Veken hebben de boekhouding van 2021 grondig nagezien. Zij verklaren dat die stipt 
is bijgehouden, feliciteren de penningmeester voor het geleverde werk en adviseren de algemene vergadering 
om de jaarrekening en de balans goed te keuren. 
 
De algemene vergadering dankt de toezichthouders en bevestigt hen in hun functie voor het boekjaar 2022. 
 

4. Financieel verslag 
 
Penningmeester Roland De Swaef brengt verslag uit over het boekjaar 2021 en licht de jaarrekening en de balans 
toe. Het grootboek en alle bijhorende facturen en documenten zijn ter inzage. 
 
De algemene vergadering dankt de penningmeester, keurt de jaarrekening en de balans goed en verleent kwijting 
aan de penningmeester voor het boekjaar 2021. De jaarrekening en de balans zullen worden doorgestuurd aan 
de nationale penningmeester. 
 
Roland licht ook de huidige stand van zaken toe van de universele rekening en de spaarrekening. Lidgelden 2022 
dienen nog overgeschreven te worden naar KLBP nationaal. 
 

5. Medaille voor provinciale verdienste 2020 
 
Gezien Rik Dessers verontschuldigd is en de medaille zich bij Ivan Van Damme bevindt, wordt de uitreiking 
nogmaals uitgesteld. 
 



6. Medaille voor provinciale verdienste 2021 
 
Aan alle kringen aangesloten bij KLBP Oost-Vlaanderen werd gevraagd kandidaten voor te dragen. 
 
Sint Gabriëlsgilde en Postzegelkring Ninove stellen de kandidatuur voor van Maurice Devlamynck, die sinds jaren 
de ruildienst van Oost-Phila in goede banen leidt, het verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen dat onder zijn 
leden o.m. 38 kringen telt die ook bij de KLBP zijn aangesloten. De door de kandidaat beheerde ruildienst komt 
ten goede aan talrijke Oost-Vlaamse postzegelkringen. 
 
Omdat er maar één kandidatuur werd ingediend, ziet de algemene vergadering af van stemming en wordt 
Maurice met handgeklap unaniem verkozen. 
 

7. Mededelingen van KLBP nationaal 
 
Voor de vernieuwing van het dagelijks bestuur van de KLBP vzw is er op 8 januari 2022 een verkiezing gehouden 
waarbij Ivan Van Damme opnieuw als nationaal voorzitter verkozen werd. Gezien zijn ontslag zullen er nieuwe 
verkiezingen gebeuren. Men wacht daarvoor op de benoeming van een nieuwe bestuurder voor Oost-
Vlaanderen, vandaar dat we dit zo snel mogelijk moeten regelen. (zie pt. 1 bis van dit verslag) 
 
Voor het nationaal tijdschrift Belgaphil zijn aankondigingen te zenden aan hoofdredacteur Johann Vandenhaute. 
De lijsten met de verzendadressen van de leden van KLBP kringen, en dan vooral de aanpassingen, zijn te zenden 
aan twee personen: erevoorzitter Eddy Van Vaeck en secretaris-generaal Rudy De Vos. Hun e-mailadressen zijn 
te vinden in Belgaphil. 
 
De KLBP, en meer bepaald Johann Vandenhaute voor de inhoud Rik Dessers voor de technische kant, werkt aan 
de vernieuwing en uitbreiding van de website. Die wordt tweetalig en zal een nieuwe naam krijgen. De oude 
website blijft actief en zal een link geven naar de nieuwe zodra die geactiveerd wordt. 
 
Nationaal commissaris postgeschiedenis Paul Wijnants is ontslagen uit deze functie. Voorlopig is er nog geen 
vervanging, maar daar wordt aan gewerkt. 
 
De nationale tentoonstelling Antverpia 2022 gaat door van vrijdag 10 tot zondag 12 juni in Antwerp Expo. 200 
verzamelingen nemen deel op 800 vlakken. De zaal voor de handelaren is ook volledig gevuld. 
 

8. Varia 
 

Floraliën Community, de organisator van de Gentse Floraliën, brengt opnieuw terug MyStamps uit voor de editie 
2022. Er werd gekozen voor afbeeldingen van unieke Floraliënaffiches uit de periode van 1903 tot 1955 in vellen 
van 10 zegels binnenlands tarief . Een vel kost € 20 met € 5 verzendingskosten. Bestellen kan door 
overschrijving op de rekening van de Floraliën Community : BE72 7360 5471 2916. (meer info over de postzegels: 
adrien.saverwyns@gmail.com). 
 
Op 1 en 2 april 2022 gaat de FNIP beurs door in Antwerp Expo en op zondag 24 april is er de 28ste internationale 
beurs in Auvelais, provincie Namen. 
 
Volgende algemene vergadering : zaterdag 18 juni 2022 – 14 u 
 
Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris 
 

 
( © Rik Dessers voor KLBP OVL )                    http://www.klbp-ovl.be/ 
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KLBP OOST-VLAANDEREN en OOST-PHILA 
 

U I T N O D I G I N G  
 

Zaterdag 18 juni 2022 – 14 u 
 

Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – 9052 Zwijnaarde 
 

Geachte afgevaardigden en mandatarissen, 
 
Jullie zijn vriendelijk uitgenodigd tot de algemene vergaderingen van KLBP Oost-Vlaanderen en van Oost-Phila. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Donald Decorte       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 – 26.03.2022 – zie website KLBP OVL of Oost-Phila Kontakt 
3. Geheime stemming over de kandidatuur voor bestuurder KLBP vzw 
4. Aanstelling provinciale commissarissen postwaardestukken, prentbriefkaarten, fiscale filatelie 
5. Financiën – stand van zaken  
6. Mededelingen van KLBP nationaal 
7. Varia 

 

Algemene vergadering Oost-Phila 
 

1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 
2. Verslag vorige algemene vergadering – 26.03.2022 – zie website O-Ph. of Oost-Phila Kontakt 
3. Financiën – stand van zaken 
4. Wedstrijd wisselbeker 2022 – stand van zaken 
5. Ruildienst 
6. Oost-Phila Kontakt 
7. Varia 
8. Voordracht 
 

Voordracht door ……. 
 

 

K A L E N D E R  2022 
 

Volgende bestuursvergaderingen : donderdagen 8 september en 10 november 
Volgende algemene vergaderingen : zaterdagen 1 oktober en 10 december 
  



 

 
 
 
 
 

 


