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VERSLAG VERGADERING 9 MEI 2018 
 
 
Welkom : 
De voorzitter heet iedereen welkom op onze tweede vergadering van 2018. Ditmaal op een 
iets andere locatie. Veel bekende gezichten, die er anders niet bijzijn, die komen luisteren naar 
de uiteenzetting van onze nationale commissaris prentbriefkaarten Hubert De Belder. 
 
Aanwezige afgevaardigden : 
Brosens Jaak Bruylants Stefan Daems Jozef 
De Belder Hubert De Graef Celeste De Reys Willy 
Decoster Johan Deijnckens Walter Ghys Jozef 
Graff Danny Luyts Albert Scheers Gilbert 
Serckx Danny Snoeckx Alfons Thys Firmin 
Van Gestel Mon Van Roosbroeck Eugène Van Roy Luc 
Van Vaeck Eddy Vandeputte Hilda Vanhoutte Johan 
Vermeulen Karel En de vele extra gasten  
 
 
Werden verontschuldigd : 
Abbeel Gunter Bertels Fons Broeders Elisabeth 
Impens Luc Van Beethoven Jef Van der reeth Ronny 
Van Dyck Willy Volders Bart Willems Christophe 
 
 
Goedkeuring verslag 14 februari 2018: 
Het verslag wordt goedgekeurd nadat de secretaris meldt dat hij op de aanwezigheidslijst Walter 
Deijnckens vergeten was te noteren. 
 

• Voorbije manifestaties : 
24 februari 2018 : 7de Nationale Ruildag ingericht door Koninklijke Philatelic Club 
COSMOS. Dit in zaal Meyer van het centrum Oosterveld, Groenenborgerlaan 216 te Wilrijk. 
Van 9:00 tot 15:30. Toegang gratis. Goed, dit jaar wat minder volk. 
 

• 25 februari 2018 : Internationale Voorjaarsbeurs ingericht door Binkse Ruilclub 
Turnhout. In Hivset, Apostoliekenstraat 4 te Turnhout. Van 8:00 tot 13:00. Toegang gratis. 
Veel volk, iedereen tevreden, goed verlopen. 
 

• 18 maart 2018 : Nationale Ruildag ingericht door de Koninklijke Hobby- en 
Postzegelclub KVBP Rupelstreek VPAH- afd. Niel; Van 9:00 tot 16:00 in Zaal Keizershof, 
E. Vanderveldelaan 25 te Niel. Toegang gratis. Voormiddag veel volk, namiddag minder, 
handelaars waren tevreden. 
 

• 18 april 2018 : 13de 5-cent ruildag ingericht door de Koninklijke Kielse Postzegelkring. 
Van 19:00 tot 22:00 in Buurtsecretariaat ‘Den Tir’, Tirstraat 35 te 2020 Antwerpen. Toegang 
gratis. Is een blijvend succes, iedereen weeral tevreden. 
 

• 22 april 2018 : Postzegelbeurs ingericht door KVBP Antwerpen. In zaal Bart, Sint-
Bartholomeusstraat 94 te Merksem. Van 9:00 tot 15:00; toegang gratis. De allereerste beurs 
van deze kring. Weinig volk, maar liep net samen met de 10miles in Antwerpen. Parking 
in buurt is ook minimaal. Volgend jaar is een vraagteken, andere locatie, andere plaats? 
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Komende manisfestaties : 

 
 
• 12 augustus 2018 : 3de Zomerbeurs ingericht door EGMP, KPZK en de Herenthoutse 

Postkaartenclub. Van 8:00 tot 14:00 in Lakenhal en tentendorp op de Grote Markt in 
Herentals. Toegang gratis. 
 

• 24-26 augustus 2018 : Philexnam in Ciney Expo. 
 

• 29 september 2018 : grote openbare veiling ingericht door studiekring KVBP. Tussen de 
800 en 1000 loten, vooral brieven. Meer info volgende vergadering. 
 

• 20 oktober 2018 : 14de 5-cent ruildag ingericht door de Koninklijke Kielse 
Postzegelkring. 
 

• 10 november 2018 : Familiale Quiz ingericht door Arpo-Jarpo Lier. In zaal “D’ Open 
Poort”, Berlaarsesteenweg 17 te Lier. Start om 20:00, inschrijving € 15,00/ploeg. 
 

• 17 november 2018 : Jaarlijkse postzegelbeurs ingericht door “ ’t Vlaemsch Hoofd”. Van 
9:00 tot 15:00 in zaal “Sint Anneke Centrum”, Hanegraefstraat 5 te Antwerpen Linkeroever. 
Toegang gratis. 
 

• 9 december 2018 : 27ste Nationale Ruildag ingericht door Arpo – Jarpo Lier. In zaal “D’ 
Open Poort”, Berlaarsesteenweg 17 te Lier. Van 9:00 tot 16:00. Toegang gratis met om 14:00 
een grote eindejaarsverkoop. Filatelistische tentoonstelling ! 
 

 
 
Ingekomen briefwisseling : 
 

• Via mail is er een schrijven van Bpost binnen gekomen waar ze naar kandidaten 
vroegen voor mee te doen aan een “kleine” tentoonstelling met de thema’s die dit jaar 
worden uitgegeven. 

 
 
K.L.B.P. nieuws : 

 
• De inschrijvingen van Philexnam zijn afgesloten met ongeveer 340 kaders waarvan 

ongeveer 300 in competitie. 
 

• Copyright is nog niet in orde. 
 

• Nationale Tentoonstelling 2020 : tussen de periode van de vergadering van 9 mei en 
het opmaken van dit verslag heeft de KLBP beslist om de inrichting van de Nationale 
Tentoonstelling 2020 toe te kennen aan het Provinciaal Bestuur van de Provincie 
Antwerpen. Door ons dagelijks bestuur werd daarop de organisatie van de manifestatie 
“uitbesteed” aan de Binkse Ruilclub van Turnhout.  
Wat nu al gekend is, is de naam TURNHOUT FILA 2020 
Er zijn al enkele opvolging vergaderingen geweest en de gedrevenheid zit er al goed 
in. In de komende weken zal er meer en meer uitgewerkt kunnen worden en zal er 
uiteraard meer en meer beroep dienen gemaakt te worden op medewerkers uit onze 
Provincie.  
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Het verleden heeft reeds bewezen dat dit steeds vlot is kunnen gebeuren en we zijn er 
van overtuigd dat dit weer zo zal zijn. 
TURNHOUT FILA 2020 heeft zich als doel gesteld,  in de hoofdstad van de 
Kempen, de zeer positieve herinnering aan Antverpia 2010 minsten te evenaren. 
 

Schriftelijke gestelde vragen : 
 

Geen 
 

Filatelistische Presentatie : PRENTBRIEFKAARTEN 
 
Wij hadden het genoegen de heer Hubert De Belder (Nationaal en Provinciaal Commissaris 
Prentbriefkaarten) te mogen ontvangen voor een voordracht over deze nieuwe discipline bij de 
Landsbond (KLBP) voor de verzamelaars van postkaarten (Prentbriefkaarten = de officiële naam). 
 
Na een korte uitleg over het verzamelen van prentbriefkaarten wordt verduidelijkt welke regels van 
toepassing zijn indien men eventueel later competitief wenst deel te nemen. Deze gegevens zijn 
eveneens beschikbaar voor de aanwezigen in gedrukt formaat. 
 
Als illustratie werden een vijftal kaders geplaatst met de verzameling van Aimé Van Landeghem (+) 
met als onderwerp President Paul KRUGER, een overzicht van zijn figuur tijdens zijn regeerperiode in 
de Zuid-Afrikaanse Republiek tot zijn overlijden. 
 
Meer info dienaangaande kunt u steeds bekomen bij Jozef Ghys. 
 
Buiten de gekende vertegenwoordigers van onze kringen mochten we ook verschillende 
geïnteresseerden uit de wereld van de Prentbriefkaarten verwelkomen.  
Laat dit dan ook een begin zijn om ook deze verzamelaars meermaals te mogen begroeten bij onze 
manifestaties ingericht door onze provinciale kringen. 
 
 
 
Volgende vergadering : 
 

Woensdag 12 september 2018 om 20:00 uur 
 
Vergaderingen 2019 : steeds op woensdag om 20:00 in ons gekend lokaal “Ruggenhof”, Fr. Van 
Dijckstraat 46 te 2100 Deurne 
 
 13 februari – 8 mei – 11 september – 11 december 
  
  
 
 
Verslag : 
Luc Van Roy 


