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

Met dank,                             Jan Lannoye   –   jan.lannoye@telenet.be 
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Een nieuw werkjaar … Hopelijk zonder COVID 

Mark Bottu, Voorzitter Oost-Phila 

 

Op donderdagavond 8 september hielden we een gemeenschappelijke bestuursvergadering van Oost-
Phila en KLBP-Oost-Vlaanderen. Na de korte vergadering sla ik even mijn GSM open om mijn e-mails 
na te kijken. Ik had wereldnieuws voor de collega’s: koningin Elisabeth II was overleden. Ik was juist 
die namiddag aan mijn editoriaal begonnen maar een aanpassing dringt zich op omdat Elisabeth II ook 
belangrijk was voor de filatelie. Er is vooreerst een belangrijke ‘Royal Collection’, waarin prachtige 
stukken van Groot-Brittannië en de Commonwealth zitten. Deze wordt weliswaar door een curator 
(tot 2019 Michael Sefi) beheerd, die er regelmatig stukken van toonde op Monacophil. Elisabeth II was 
ook ‘Patron’ van de Royal Philatelic Society of London, die ze nog bezocht in 2019 ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan. Daarenboven werd geen enkele vorst(in) zo dikwijls op postzegels afgebeeld. 
Niet alleen gaf haar 70-jarig bewind aanleiding tot talrijke langlopende uitgiften met haar beeltenis, 
maar drukte Groot-Brittannië als enig land ter wereld een embleem van de koningin op elke zegel. 
Namens de Vlaamse filatelisten bied ik het Brits koningshuis en het Britse volk onze oprechte 
deelneming aan. Als herinnering zullen wij in een volgend nummer een artikel aan ‘Koningin Elisabeth  
en The Royal Collection’ wijden. 

Filatelie in tijden van recessie is niet vanzelfsprekend. Niet alleen gas- en stookolieprijzen rijzen de pan 
uit. Laad je winkelkarretje maar eens vol in het grootwarenhuis … Gelukkig kennen wij in België het 
systeem van de automatische indexatie, waardoor de lonen en de pensioenen aangepast worden aan 
de prijsstijging van een aantal essentiële producten. De aankoop van dat mooie stuk dat nog in jouw 
verzameling ontbreekt zal wellicht moeten uitgesteld worden. Maar toch zullen in de komende weken 
waarschijnlijk de albums van onder het stof gehaald worden.  

Ondertussen ligt Antverpia 2022 – na tweemaal uitgesteld te zijn – achter ons. Het was een zeer mooie 

tentoonstelling. Naast de competitieve deelnames met een Championship Class waren er eresalons 

ter gelegenheid van 100 jaar Olympiade 1920, ter gelegenheid van 100 jaar SNETA (voorloper van 

SABENA)  en natuurlijk het salon van de Belgische Academie. Talrijke Oost-Vlamingen (wonend of van 

geboorte) namen deel. Onafhankelijk van de categorie (en met het risico iemand te vergeten) noemen 

wij: Willy Vande Wiele, Jan Cosyns, Stefan Bruylants, Koenraad Bracke, Jean-Pierre Suys, Ivan Van 

Damme, James Van der Linden, Alain Pierret, Mark Bottu, Rudy Van Ruyskensvelde, Theo Van Damme 

en Lucien Van Hecke. De competitieve deelnemers kregen door de jury een mooie bekroning. Hierin 

zaten ook enkele van onze bestuursleden: KLBP-O.Vl.-voorzitter Donald Decorte voor 

postwaardestukken, Oost-Phila-voorzitter Mark Bottu voor postgeschiedenis en maximafilie en 

commissaris Bart Van Oppens voor  astrofilatelie en prentbriefkaarten. 

Ondertussen staat nog een regionale tentoonstelling Oost- en West-Vlaanderen  in de stijgers (met 

voorverkoop). Deze gaat door op 22 oktober in het Thermae Palace te Oostende ter gelegenheid van 

100 jaar Koninklijke Postzegelkring van Oostende en 50 jaar WEFIS. Allen daarheen. 

Elders in dit nummer verneemt u dat Donald Decorte als voorzitter KLBP werd aangeduid, dat ikzelf 

bestuurder voor Oost-Vlaanderen bij de KLBP werd en dat we twee nieuwe provinciale commissarissen 

vonden: Donald Decorte voor postwaardestukken en van Bart Van Oppens voor prentbriefkaarten. 

Proficiat aan allen.  

 

VERGEET DE WEDSTRIJD OOST-PHILA - WISSELBEKER 2022 NIET 
INLEVERING TEN LAATSTE OP 1 OKTOBER 2022 BIJ JULIEN VAN DAMME ! 

  



Het unieke verhaal van de enige Timbrographe in het Groothertogdom Luxemburg 

door Jan Lannoye 

De instructie n°39 van het Luxemburgse bestuur voor Post en Telegrafie met datum 20 maart 1926 gaf 

aanwijzingen voor het in dienst nemen van brieffrankeermachines. In het bijzonder de vorm van de 

frankeerafdruk die een achthoekige vorm moest hebben met afmetingen 33 x 24mm. In de praktijk 

werden deze instructies door de erkende fabrikanten – leveranciers ( Hasler – Francotyp ) niet letterlijk 

gevolgd. 

De frankeerafdruk van de Timbrographe week met zijn afmetingen 32 x 22mm, 1 tot 2mm af van de 

voorgeschreven afmetingen. 

Het Belgische bedrijf Vuye & Milet had in 1926 met de ‘TIMBROGRAPHE’ haar eerste 

brieffrankeermachine voorgesteld. Deze firma had in het Groothertogdom slechts één klant voor deze 

machine namelijk de Tannerie du Cuir ‘Idéal’ te Wiltz. De machine kreeg het nummer 201 toegewezen 

door het bestuur P & T. De frankeerwaarden die het te betalen port aanduidden bevonden zich in een 

kader en waren van een groot, schuin type ( 9mm ) gevolgd door ‘fr.’ of ‘c.’ met punt. Gezien het feit 

dat er in de machine geen datumkroon met datumstempel aanwezig was moest de gefrankeerde 

briefwisseling voorzien worden van een poststempel in het postkantoor van afgifte. 

De eerste gevonden datum was 18.6.1928 en de laatste datum 27.10.1939. 

 

Vrij vertaald uit de catalogus ‘Machines à affranchir autorisées au Luxembourg” uitgegeven door de 

‘Fédération des Sociétés Philatéliques du Grand-Duché de Luxembourg’ in 2002. 

  



Hoe kwam de Belgische Timbrographe terecht in Wiltz ? 

Op 21 augustus 1952 antwoordt de ‘IDEAL, Tannerie de Wiltz, S.A.’ door middel van een brief op een 

vraag van de ‘Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars’. Deze officiële brief bevat zeer 

nauwkeurige informatie waaronder de belangrijke periode van ingebruikname ‘décembre 1927’ ! 

 

 

Dit is echter niet het antwoord op de gestelde vraag ‘HOE’. Daarvoor moeten we naar Brussel ! 



Het Belgische bedrijf Vuye & Milet en de Timbrographe 

De firma Vuye & Milet, Rue du Marché 27 – 29, te Brussel in de toen nog bestaande Noordwijk, was 

algemene verdeler voor België en het Groothertogdom Luxemburg van de kassaregisters ‘Anker’, 

geproduceerd door het Duitse bedrijf ‘Anker Werke A.G.’ in Bielefeld. 

 

We zien hier een brief ( PAR EXPRESS ) van 11 maart 1927 over een per abuis voorgestelde korting in 

een vorige offertebrief van 22 februari 1927 gericht aan de ‘Vooruit, Vrijdagmarkt 8 te Gent’. 



Niettegenstaande het hier een schriftelijke vergissing betrof worden de condities behouden van 5% 

korting bij aankoop van een kassa met een register van 4 lopers tot 99,99 Fr voor de netto som van 

4.750 Fr. ( qua registers is dit hetzelfde type kassa tot 99,99 ReichsMark ). 

 
Fragment uit een Duitse publiciteitsfolder van Anker-Werke A.-G. uit 1930 

De heer Hendrik Vuye is op de hoogte van een nieuwe wereldwijde en veelbelovende markt voor 

brieffrankeermachines aangezien Anker Werke één van de vier Duitse bedrijven is, geselecteerd door 

de Duitse Posterijen op 27 februari 1923, voor het fabriceren en leveren van prototypes. De andere 

Duitse kandidaten waren Bafra-Werke uit Berlijn, L.Furtwängler Uhrenfabrik uit Furtwangen en 

Komusina van Erich Komusin. 

De heer Vuye maakt op basis van de mechanische technieken van de kassaregisters een speciale 

cilinder met negen posities en wil deze toepassen op een frankeermachine met negen vaste 

frankeerwaarden. Een unieke uitvinding waarvoor hij bij het Ministerie van Industrie, Werk en Sociale 

Zekerheid te Brussel op 17 juni 1926 een ‘Brevet d’Invention’ aanvraagt voor een ‘MACHINE À 

OBLITÉRER’ met registratie op 31 juli 1926 op naam van de heer Jean Henri Vuye. 



De Timbrographe is geboren en in het boek 1926 van de Algemene Orders Titel II – 7de deel – p.252 

Art. 361 wordt De Heer Hendrik Vuye, 27, Marktstraat, Brussel met de hand bijgeschreven als vierde 

erkende leverancier van brieffrankeermachines bij de Belgische Posterijen ( naast Hasler, Franco en 

Universal Postal Frankers ). 

 
‘machines met vasten teller: Timbrographe’ 

      

Het antwoord op de vraag ‘HOE’ en waarom een dergelijke machine in december 1927 door de 

Tannerie Idéal in gebruik werd genomen valt moeilijk te beantwoorden. Vermoedelijk waren zij al klant 

bij Vuye & Milet met een kassaregister Anker. De prijs van deze brieffrankeermachines was in de 

beginperiode zeer duur en de kosten voor onderhoud, nazicht, vervangen van waardenclichés en 

verplaatsingen hiervoor naar Wiltz niet min. Op een publiciteitsfolder uit 1928 zien we prijzen van 

5.000 tot 8.000 Fr. volgens het model, manueel of met elektrische motor. In ieder geval had Vuye & 

Milet al een licentie voor hun Timbrographe vanaf 1926 maar op dat ogenblik waren de grote 

fabrikanten Hasler en Francotyp de markt aan het veroveren in het Groothertogdom. 

We stellen vast dat de firma Vuye & Milet zich volledig op de Belgische markt geconcentreerd heeft 

met uitzondering van vier machines die in opdracht van Belgische banken verscheept zijn naar Belgisch 

Congo om gebruikt te worden in hun filialen aldaar. 

De inventaris van de eerste 70 machines gebruikt in België vanaf n° E 101 tot 170 is nu beschikbaar bij 

de auteur en we zien dat de oudste datum van het gebruik gevonden is op Delcampe op een fragment 

van de machine n° E 105 met zwarte poststempel ‘Antwerpen 7 Anvers’ op 18 december 1926. 

 

 

Machine n° E 105 gebruikt door:  

Société Anonyme Belge d’Huiles et Vaselines – 

Avenue Marie-Henriette 6 - Anvers 



Terug naar Wiltz voor het vervolg van het verhaal van de Timbrographe 

Twee brieven uit de periode van ingebruikname met de eerste 9 waarden: 40c – 50c en 75c. 

 

 

 
( uit de brief IDEAL, Tannerie de Wiltz S.A. van 21 augustus 1952 ) 

 



 

 

De Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting is de oorzaak dat deze fabriek moet produceren 

voor de Duitse oorlogsindustrie. De naam wordt gewijzigd in IDEAL, Lederfabrik A.G., Leder- und 

Riemenwerke. Eerst nog WILTZ, nadien WILZ zonder ‘T’ en Luxemburg zonder ‘O’. 

Duitse bezetting, postzegels Luxembourg en Deutsches Reich met opdruk: 

Brief Wiltz van 14 december 1940: Groothertogin Charlotte met opdruk 12Rpf op 60c ( Y&T n°23 ). 

Brief Wiltz van 13 februari 1941: Groothertogin Charlotte met opdruk 6Rpf op 10c ( Y&T n°20 ). 

Brief Wiltz van 12 september 1941: Hindenburg met opdruk Luxemburg ( Y&T n°7 ). 



De onteigening door de Duitse bezetter 

 

De staking van 1942 tegen het decreet om de dienstplicht in te voeren voor Luxemburgse mannen 

begon aan de poorten van de fabriek op 31 augustus om 06.45u en verspreidde zich snel in Wiltz en 

de dagen daarna over gans Luxemburg.  Het wrede optreden van de Gestapo, de S.S., de talrijke 

executies en weggevoerden, een zwarte bladzijde in de geschiedenis. 

Na de staking onteigent de Duitse bezetter het bedrijf en slaagt er in de machine in mei 1943 terug in 

dienst te nemen met 9 nieuwe frankeerwaarden in Reichsmark. Dit stond zeker onder toezicht van het 

postbestuur maar de vraag kan gesteld worden of dit met de medewerking van de Brusselse firma was 

die intussen in de jaren ’30 overgenomen was door de heer Henri Blatter. Daar is geen bewijs voor 

gevonden. Vanaf begin september 1944 werd de machine niet meer gebruikt en tijdens het ‘Von 

Rundstedt’ Ardennen offensief einde 1944 werd de fabriek en ook de machine zwaar beschadigd. 

De ‘Fédération des Sociétés Philatéliques du Grand-Duché de Luxembourg’ vermeldt in 2002 dat er op 

dat ogenblik slechts één afdruk bekend was en dat deze ten behoeve van de catalogus door de heer 

Jürgen Kremp vriendelijk aangeboden werd, waarvoor dank. 

 

 
Frankeerafdruk met cijfer 12 en Duitse schrijfwijze ‘LUXEMBURG’ en ‘WILZ’ op 19 februari 1944. 

I.P.M.S.C. wikibooks schrijft hierover dat er geen afdrukken gevonden werden en dat er onzekerheid 

is over het bestaan en de vorm van de frankeerafdruk ! 

Met dank aan: 

Olivier Nosbaum - Voorzitter U.T.L. ‘Union des Timbrophiles de Luxembourg’ 

Vic Schreiner – Voorzitter/Secretaris Musée sur la Bataille des Ardennes - Wiltz 

Aleksandra Kowalska-S.I. Tourisme Wiltz 

Heiner Dürst: Geschichte der Maschinen-Freistempel 1992 - Lucien Van Hecke & Wikipedia 

Alle documenten archief Jan Lannoye tenzij anders vermeld. Het volledige artikel over de ‘IDÉAL’ en 

Wiltz zal binnenkort gepubliceerd worden op de site www.frankeermachinearchief.be 

  



Nero binnenkort in postkantoor 
en postpunt 

 
door  Lucien VAN HECKE 

 
In het kader van de modernisering van de postkantoren en postpunten in België implementeert bpost 
geleidelijk verschillende modules van zijn nieuwe IT-systeem NeRo (New Retail Office).  Dit moet 
zorgen voor een efficiëntere en betere klantervaring in de retailkantoren. 
 
In het testpostkantoor De Brouckère te Brussel, waarbij heel wat verbeteringen vastgesteld werden, 
zijn de klanten enerzijds bijgestaan door klantencoaches die uitgerust zijn met slimme toestellen om 
de wachttijden te verkorten en hebben ze anderzijds ook toegang tot Selfservice kiosken waar ze snel 
kunnen scannen en hun pakjes afgeven.  
 
De logge PC worden vervangen door een flexibele tablet met touchscreen. Samen met de performante 
camera zijn ze in staat om heel veel barcodes in te scannen.  Met de smartphone zullen in de toekomst 
zelfs meerdere klanten in één keer kunnen bediend worden.  Dit zijn twee zeer eenvoudige en 
gemakkelijke apparaten, die heel intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn en veel sneller in gebruik.  Van de 
pakjesontvangst tot de frankering kan geswitcht worden tussen de smartphone en de tablet. 
 
Nero werd zo eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat op een heel korte periode en in korte tijd de 
medewerkers van bpost het softwareprogramma Nero kunnen leren.  De producten of de procedures 
hoeven niet meer uit het hoofd gekend.  Alles zit er eenvoudig geïntegreerd in Nero zelf. 
 
Met Nero wil bpost economischer worden en wordt enorm veel tijd gewonnen, hetgeen van groot 
belang is.  In feite wil men niet blijven wachten tot er iets uitgeprint wordt. 
 
In Nero is een ticket-printer en label-printer voorzien om te gebruiken als er echt een meerwaarde is 
voor de klant en voor de bpost medewerkers.  Dat zal de klant zeker en vast appreciëren en meteen 
zal hij ook blij zijn dat hij zijn kasticket niet meer verliest.  Kastickets kunnen voortaan ook via e-mail 
gegeneerd worden. 
 
De medewerkers van bpost hebben de Nero-app en de klanten zullen gestimuleerd worden om de 
bpost app te downloaden. Door deze twee toepassingen te combineren, zullen de transacties beter en 
vlugger verlopen. 
 

 



De Zebra ZD421D Labelprinter - Direct thermisch - 
USB is een waardige opvolger van de Zebra GK420d 
printer in gebruik genomen met het IT-systeem NeRo 
(New Retail Office).  
 
Het is een in grijs uitgevoerde monochrome zwart/wit 
plug en play labelprinter met USB-aansluiting en heeft 
als afmetingen 220.8 x 177.5 x 150.7 mm (L x B x H) en 
weegt 1,35 kg. 
 
De rol met maximale diameter van 127 mm heeft een 
maximale breedte van 108 mm en de printbreedte is 
104 mm; de maximale resolutie is 203 dpi (dots per inch 
= 8 punten per mm) en de afdruksnelheid is 152 mm per 
sec (6 inches per second). 

 

Het is een rechtstreekse thermische printer die de afdruk print door middel van het branden van 
punten op speciaal daarvoor bestemde etiketten van warmtegevoelig papier.  Hierdoor is het niet 
nodig om te werken met cartridges of inktlinten en blijven de kosten van het printen laag. 
 

De snelle etiketprinter bevat veel geavanceerde functies, superieure flexibiliteit en veiligheids-
maatregelen die jarenlang betrouwbaar werken garanderen in directe thermische modi en heeft 
vijf LED-pictogrammen die onmiddellijk op de hoogte stellen van hun status, van algemene 
werking tot vervanging van verbruiksartikelen en probleemoplossing.  Hij kan op afstand worden 
beheerd, zodat men het gebruik ervan kan optimaliseren, de vervanging van verbruiksartikelen 
kan volgen en automatiseren en hun veiligheid kan garanderen. 
 

    
 

    
 

Stroken : 100 x 29 mm  -  Kader 50 x 17 mm   /  1000 = zonder slit en 9200 met slit kopstaand 
 

   
 

Voor het afdrukken van de boekhoudkundige verwerkingen en - facultatief, op verzoek - van een 
kasticket wordt gebruik gemaakt van een printer Zebra ZD621D - Direct thermisch - USB; waarbij 
als verschillen met de Zebra ZD421D : afmetingen 221 x 177.5 x 151 mm (L x B x H) en 1,6 kg als 
gewicht en de afdruksnelheid 203 mm per sec (8 inches per second) is op thermisch papier op rol. 



     
 
                        Ticket : 102 x 210 mm                                                        Ticket : 102 x 157 m                           
 
 
Bronvermelding : 
 

- Persbericht - bpost resultaten vierde kwartaal 2020.  
 

- Promo film postpunten van bpost met de heren Marc Ide - Field Manager, Tom Leenaert - Senior 
Project Manager, Marc Crahay - Ops & Admin Manager Indirect Channels en Alexandre - Uitbater 
postpunt te Brussel. 

 

- Websites : 
  

   - Zebra Technologies Corporation 
   - http://sites.google.com/view/werkgroep-mecanotelie - items 1.9.1. - 1.9.2. en 1.10.8. 
 

- Verzamelingen van de heren Willy Monfils - Walhain en Lucien Van Hecke - Ertvelde. 
 



OOST-PHILA 
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 
 

Zaterdag 18 juni 2022 
 
 
Aanwezig : Mark Bottu, voorzitter – Sint-Gabrielsgilde en Themaphila, Maurice Devlamynck – Phila Zelzate, Alain 
Pierret – SRGT en FISTO, Jan Lannoye – KVBP Gent Het Bourgondisch Kruis, Jacques Dragonetti en René Noterman 
– Renaix Philatélique Ronse, Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde, Donald Decorte – 
Postzegelvereniging Het Land van Waas, Marcel Storm – Postzegelclub Het Volk, Jean-Pierre Verbruggen – 
Postzegelclub Egmont, Bart Van Oppens – BFV Cosmos, Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond, Julien 
Van Damme – Philaclub Oudenaarde, Robert Fack – Sint-Michilelsgilde, Marc Van Der Haegen – Postzegelkring 
Ninove 
 
Verontschuldigd : Rik Dessers – Postzegelkring De Stempel Opwijk, Roland De Swaef – Postzegelkring Leda, Rudy 
Neckebroeck – Postzegelkring De Reuzen Wetteren, Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring, Theo Van 
Damme – Phila Zelzate, Piet Vermeire – KVBP Eeklo, Roger Coolen – Postzegelkring Dendria, Luc Stassijns – 
Filateliekring Het Torenhof Buggenhout, Ronny Fauconnier – Kulturele Postzegelclub Schendelbeke, Vincent 
Bracke en Willy Vervaet – Philagent, Danny Van den Reeck – VTB Filatelieclub Evergem 
 
 

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 9 april 2022 overleed Eric De Graeve, bestuurslid van de Zeelse Postzegelkring en laureaat provinciale 
verdienste 2018; zijn in memoriam verscheen in Oost-Phila Kontakt nr. 333. De vergadering neemt een ogenblik 
ingetogen stilte in acht. 
 
Wegens de hoge temperaturen vandaag wordt de geplande voordracht van Alain Pierret verdaagd naar de 
volgende algemene vergadering. 
 

2. Verslag vorige algemene vergadering – 26.03.2022 
 
Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd. 
 

3. Financiën – stand van zaken 
 
Penningmeester Roland De Swaef heeft de huidige stand van de rekeningen meegedeeld. De financiële toestand 
is gezond. 47 kringen betaalden hun lidgeld voor 2022. 
 

4. Wedstrijd wisselbeker 2022 
 
Het wedstrijdreglement verscheen in Oost-Phila Kontakt nr. 332. 
 
Momenteel heeft 1 kring haar inzendingen bezorgd – we doen nogmaals een oproep aan alle kringen om deel te 
nemen, zelfs al heeft een kring geen 5 inzendingen: elke deelname telt voor het individueel klassement. Minstens 
3 inzendingen zijn evenwel vereist om in de rangschikking van de kringen mee te dingen naar de wisselbeker. 
 
De vraag wordt gesteld of ook losse zegels met de vereiste stempel meetellen. Het reglement voorziet echter 
alleen in poststukken (enveloppe, prentbriefkaart) omdat de staat en de frisheid ervan mee worden geëvalueerd. 
 



Er wordt op gewezen dat de voorbeeldstempel van Brussel, gepubliceerd bij het wedstrijdreglement, 
hoogstwaarschijnlijk een valse stempel is. 
 
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 jury is als volgt samengesteld: de voorzitter en de ondervoorzitter van Oost-Phila en een jurylid aangeduid 
door de kring die de inzendingen tentoonstelt. 
 
De tentoonstelling en de proclamatie hebben plaats tijdens de postzegelbeurs van de Zeelse Postzegelkring op 
20 november 2022. 
 

5. Ruildienst 
 
Ruilmeester Maurice Devlamynck deelt mee dat het ruilverkeer met de boekjes normaal verloopt. 
 

6. Oost-Phila Kontakt 
 
Jan Lannoye dankt Rudy van Ruyskensvelde voor zijn interessante bijdrage over de airgraph-post tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
Deadline voor het indienen van artikels en berichten van evenementen als tentoonstellingen en beurzen voor 
het volgende nummer is 25 augustus 2022. 
 

7. Varia 
 

Bezoek aan de bibliotheek van bpost is mogelijk op 11 augustus 2022 van 10 tot 12 en van 13 tot 15 u. Vooraf in 
te schrijven - dat kan via Jan Lannoye. 
 
Volgende algemene vergadering : zaterdag 1 oktober 2022 – 14 u 
 
Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris 
 

                                
  



 
 

KLBP OOST-VLAANDEREN 
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 
 

Zaterdag 18 juni 2022 
 
Aanwezig : Donald Decorte, voorzitter– Postzegelvereniging Het Land van Waas, Mark Bottu – Sint-Gabrielsgilde 
en Themaphila, Maurice Devlamynck – Phila Zelzate, Alain Pierret – SRGT en FISTO, Jacques Dragonetti en René 
Noterman – Renaix Philatélique Ronse, Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde, Marcel 
Storm – Postzegelclub Het Volk, Jean-Pierre Verbruggen – Postzegelclub Egmont, Bart Van Oppens – BFV Cosmos, 
Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond, Julien Van Damme – Philaclub Oudenaarde, Robert Fack – Sint-
Michilelsgilde, Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove + volmacht Postzegelkring Leda 
 
Verontschuldigd : Rik Dessers – Postzegelkring De Stempel Opwijk, Roland De Swaef – Postzegelkring Leda, Rudy 
Neckebroeck – Postzegelkring De Reuzen Wetteren, Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring, Theo Van 
Damme – Phila Zelzate, Roger Coolen – Postzegelkring Dendria, Luc Stassijns – Filateliekring Het Torenhof 
Buggenhout, Ronny Fauconnier – Kulturele Postzegelclub Schendelbeke, Vincent Bracke en Willy Vervaet – 
Philagent, Danny Van den Reeck – VTB Filatelieclub Evergem 
 
 

1. Welkom 
 
Donald Decorte, die tijdens de bestuursvergadering op 12 mei 2022 is verkozen tot voorzitter van KLBP Oost-
Vlaanderen in opvolging van Ivan Van Damme, heet ons welkom op één van de warmste dagen van het jaar en 
waarschuwt voor de nieuwe varianten van het coronavirus die momenteel in opmars zijn. 

 
Op 9 april 2022 overleed Eric De Graeve, bestuurslid van de Zeelse Postzegelkring en laureaat provinciale 
verdienste 2018. De vergadering neemt een ogenblik ingetogen stilte in acht. 
 

2. Verslag vorige algemene vergadering – 26.03.2022 
 
Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd. 
 

3. Kandidatuur voor bestuurder KLBP vzw 
 
We verwijzen naar pt. 1 bis van het verslag van onze statutaire algemene vergadering op 26 maart 2022, 
betreffende het ontslag van Ivan Van Damme als bestuurder van KLBP vzw. Vanuit het nationaal dagelijks bestuur 
werd gevraagd deze vacature zo snel mogelijk in te vullen en daarom werd een schriftelijke snelprocedure 
opgestart, waarna we één tijdige kandidatuur ontvingen die beantwoordde aan de reglementering, nl. van Mark 
Bottu. Met stilzwijgend akkoord van de aangesloten kringen werd, gezien de hoogdringendheid, op één punt 
afgeweken van de reglementering, nl. de geheime stemming. Om die reden werd door het nationaal dagelijks 
bestuur echter de ingediende kandidatuur (nog) niet in aanmerking genomen en op hun vraag wordt nu de 
geheime stemming over de kandidatuur gehouden.  
  

4. Aanstelling van provinciale commissarissen 
 

Momenteel zijn er voor Oost-Vlaanderen drie functies van provinciaal commissaris vacant, nl. voor postwaar-
destukken, prentbriefkaarten en fiscale filatelie. Het bestuur richtte een oproep tot kandidaturen aan de 
aangesloten kringen via e-mail en Oost-Phila Kontakt nr. 333. We ontvingen twee tijdige kandidaturen die 
beantwoorden aan de reglementering, nl. van Donald Decorte voor postwaardestukken en van Bart Van Oppens 
voor prentbriefkaarten. Beiden zijn tijdens de nationale tentoonstelling Antverpia 2022 gekwalificeerd bevonden 
als nationaal jurylid in hun respectieve discipline. We ontvingen geen kandidatuur voor fiscale filatelie. 



Geheime stemming 
 
De secretaris deelt de stembriefjes uit voor 16 stemgerechtigde kringen en de voorzitter duidt Julien Van Damme 
aan als neutrale stemopnemer. Het vereiste quorum is voor elke functie de helft + 1 van de aanwezige en 
vertegenwoordigde stemgerechtigden. Na geheime stemming blijkt uit de telling dat elk van de drie kandidaten 
15 voorkeurstemmen kreeg tegen 1 onthouding. Zijn bijgevolg verkozen met 15/16 van de stemmen: 
 
Mark Bottu als kandidaat bestuurder KLBP vzw (de benoeming van de bestuurder is een bevoegdheid van de 
nationale algemene vergadering.) 
 
Donald Decorte als provinciaal commissaris postwaardestukken 
 
Bart Van Oppens als provinciaal commissaris prentbriefkaarten 
 
De secretaris zal de uitslag van deze verkiezing meedelen aan het nationaal bestuur. 
 

5. Financiën – stand van zaken 
 
Penningmeester Roland De Swaef heeft de huidige stand van de rekeningen meegedeeld. De financiële toestand 
is gezond. 37 kringen betaalden voor 980 leden het lidgeld van 2022. 
 

6. Mededelingen van KLBP nationaal 
 
Na het ontslag van Ivan Van Damme als nationaal voorzitter is eerste ondervoorzitter Willy Monfls door het 
dagelijks bestuur aangesteld als waarnemend voorzitter. Herverkiezing is aangekondigd. 
 
De medaille voor nationale verdienste 2021 is toegekend aan Francis Kinard. De medaille voor literatuur is niet 
toegekend – geen kandidaat behaalde de helft van de stemmen. 
 
Paul Wijnants is na een geheime stemming uit de KLBP gezet. Als nationaal commissaris postgeschiedenis wordt 
hij voorlopig vervangen door Piet Van San. 
 
Van 10 tot 12 juni 2022 had de nationale competitieve tentoonstelling Antverpia 2022 plaats, met twee jaar 
vertraging wegens de coronapandemie. Proficiat aan de deelnemers, juryleden, inrichters voor het gepresteerde 
werk. Er werden hoogstaande verzamelingen tentoongesteld, maar de verlichting was niet optimaal. Het aantal 
bezoekers lag enigszins onder de verwachtingen, wat ook de handelaars opmerkten. Tijdens de academische 
zitting ontving Maurice Devlamynck de Oost-Vlaamse medaille voor provinciale verdienste. 
 
De provinciale competitieve tentoonstelling voor West- en Oost-Vlaanderen heeft plaats in het Thermae Palace 
van Oostende op zaterdag 22 oktober 2022; er kan nog worden ingeschreven en we doen een beroep op de 
Oost-Vlaamse filatelisten om talrijk deel te nemen. 
 
De data van de voorverkopen met regionale competitieve tentoonstelling voor volgend jaar zijn reeds door bpost 
meegedeeld: 21 januari, 18 maart, 10 juni, 26 augustus en 21 oktober 2023. De locaties zijn nog niet gekend. 
 
Volgende algemene vergadering : zaterdag 1 oktober 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 1 oktoberi 2022 – 14 u 
 

Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – 9052 Zwijnaarde 
 

Beste afgevaardigde / mandataris, 
 
Je wordt 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 
 

Algemene vergadering Oost-Phila 
 

1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 
2. Verslag vorige algemene vergadering – 18.06.2022 
3. Financiën – stand van zaken 
4. Wedstrijd wisselbeker 2022 – inlevering van de deelnames 
5. Ruildienst – stand van zaken 
6. Oost-Phila Kontakt  
7. Varia 

Voordracht door Alain Pierret – ‘Les Vols de Gand’ 1913 
 

 

Algemene vergadering KLBP Oost-Vlaanderen 

 
1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen 
2. Verslag vorige algemene vergadering – 18.06.2022 
3. Financiën – stand van zaken 
4. Mededeling van het bestuur - aanstelling van een ondervoorzitter 
5. Mededelingen aan KLBP nationaal 
6. Mededelingen van KLBP nationaal 
7. Varia 
 

 

K A L E N D E R  2022 
 

Volgende bestuursvergadering : donderdag 10 november 
Volgende algemene vergaderingen : zaterdag 10 december 
 

Oproep door Oost-Phila voor het aanmaken van nieuwe kwaliteitsvolle ruilboekjes met vraagprijzen 
conform de huidige prijsevoluties.                                           Info en inleveren bij Maurice Devlamynck. 

 
  



 

 
 
 
 
 

 


