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VERSLAG VERGADERING 12 FEBRUARI 2020 
 
 
Welkom : 
De voorzitter heet iedereen welkom op de vergadering met een talrijke opkomst. Drukke 
agenda, met o.a. worstenbrood/appelbol, verkiezing Provinciale Verdienste 2019. Maar we 
staan eerst stil bij het overlijden van Eddy Demey. 
 
Aanwezige afgevaardigden : 
Bertels Fons Beukeleirs Pierre Broeders Elisabeth 
Bruylants Stefan Bruyns Eddy Cools Rita 
Daems Jozef Davin Alex Depoorter Harry 
De Belder Hubert De Block Wim De Graef Celeste 
De Reys Willy Decoster Johan Deijnckens Walter 
Ghys Jozef Graff Danny Janssens Jozef 
Luyts Albert Meeusen Jan Rams Wesley 
Scheers Gilbert Somers Walter Thys Firmin 
Van Beethoven Jef Van Gestel Mon Van Roosbroeck Eugène 
Van Roy Luc Van Vaeck Eddy Vandeputte Hilda 
Vanhoutte Johan Vermeulen Karel Volders Bart 
Willems Christophe Dewaide Bob Ansloos Mieke 
 
 
Werden verontschuldigd : 
Abeel Gunter Impens Luc Serckx Danny 
Snoeckx Alfons Somers Petrus  
 
 
Goedkeuring verslag 11 december 2019: 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
Voorbije manifestaties : 
 

• 15 december 2019 : 28ste Nationale Ruildag : ingericht door Arpo-Jarpo Lier van 9:00 tot 
16:00 met om 14:00 een grote eindejaarsverkoop en een filatelistische tentoonstelling naar 
aanleiding van 75 jaar overlijden Louis Van Boeckel. Was een groot succes, 70% verkochte 
loten bij de veiling. 
 

• 15 december 2019 : Postzegel- en muntenruilbeurs ingericht door De Noorderkempen 
Kalmthout, Basisschool Den Heuvel, Schooldreef 41 te Kalmthout. Van 9:00 tot 12:00, 
toegang gratis. Was goed, meer volk dan vorige editie. Bij volgende editie iets langer open 
houden en op 28 maart de eerste veiling. 
 

• 18 januari 2020 : 29ste Nationale Ruilbeurs : ingericht door de Koninklijke Kielse 
Postzegelkring van 09:00 tot 15:30. In Hangar 27, Fort van Edegem, Parklaan 161, 2650 
Edegem. Toegang gratis. Héél goed, opkomst zoals andere jaren. 
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Komende manisfestaties : 
 
 

• 16 februari 2020 : Nationale Ruildag : ingericht door de Koninklijke Nielse Hobby en 
Postzegelclub. 
 

• 22 februari 2020 :9de Nationale Ruildag : ingericht door Koninklijke Philatelic club 
COSMOS van 09:00 tot 15:00. In Zaal Meyer van het Centrum Oosterveld, 
Groenenborgerlaan 2016, 2610 Wilrijk. Toegang gratis. 
 

• 23 februari 2020 : Internationale Voorjaarsbeurs : ingericht door de Binkse Ruilclub 
Turnhout van 8:00 tot 13:30. In Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout. Gratis toegang. 
 

• 15 april 2020 : 17de 5-cent ruilavond : ingericht door de Koninklijke Kielse Postzegelkring. 
Van 19:00 tot 22:00.  
 

 
 
Ingekomen briefwisseling : 
 

• geen 
 
 
Schriftelijke gestelde vragen : 
 

Geen 
 
Tussenkomst Koninklijke Philatelic Club Cosmos : 
 

De secretaris Willems Christophe gaf een toelichting betreffende het zogezegde faillissement  
 van de club. Het gaat inderdaad over dezelfde naam, maar het faillissement betreft een andere 
zaakvoerder gelegen op een totaal ander adres. Onze “Cosmos” is dus nog operationeel! 

 
Verkiezing Medaille Provinciale Verdienste 2019 : 
 
 Er was slechts één kandidaat, nl Bob Dewaide. Bob kreeg 37 stemmen op 37. 
 Proficiat Robert voor uw inzet voor het Clubleven gedurende zovele jaren. 
 

 
K.LB.P. Nieuws 
 

• De Antwerpse Postkaarten Club met nr. 114 is officieel aanvaard! 
 

• De tentoonstellingskaders die momenteel in Deurne gestockeerd zijn, moeten helaas 
door fusioneren van enkele scholen verplaatst worden. Tussen de vergadering en het 
maken van dit verslag is er een oplossing gevonden en zullen ze verplaatst worden 
naar de secretaris, Luc Van Roy, Kerkstraat 72 te 2940 Hoevenen. De kaders kunnen 
afgehaald en gebracht worden na afspraak 0496 26 41 19, Lvanroy@gmail.com. 
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Antverpiade 2020 
 
1) Na de verkiezingen en na de pauze werd de laatste stand van zaken aangaande Antverpiade 
2020 verduidelijkt door een PowerPoint Presentatie opgemaakt door ons Comi-T waarvoor 
speciale dank aan Jozef (Jef) Daems.  
De bedoeling hiervan was voornamelijk om dit aan de leden van onze kringen te tonen tijdens 
hun Clubbijeenkomsten zodat ook zij kunnen volgen wat er zoal komt bij kijken om een 
Nationale Postzegeltentoonstelling op te bouwen. 
 
Sommige leden konden  deze presentatie reeds meenemen (op USB stick) en sommige hebben 
reeds een kopie aangevraagd bij onze secretaris Luc Van Roy. 
Méér info vindt u uiteraard ook nog steeds op www.antverpiade2020.be 
 
2) Moesten we woensdag 12 februari gezegd hebben dat een maand later AL deze 
Clubactiviteiten NIET meer mochten doorgaan, wie zou dat geloofd hebben (!) 
En wie zou geweten hebben dat Hertogpost 2020 – Voorverkoop te Lommel – FNIP beurs in 
april, LONDON 2020 – OLYMPISCHE SPELEN Tokyo, Bulgaria 2020 … afgelast zouden 
worden …  Inderdaad de CORONA crisis heeft ons in een onwerkelijke wereld gebracht.  
 
3) MAAR dit wil zeker niet zeggen dat we de moed aan het verliezen zijn. Eénmaal gaat dit 
zeker stoppen, ALLEEN hopen we dat dit gebeurd goed op tijd voor augustus zodat er terug 
manifestaties mogen doorgaan, dat er terug voorverkopen door bpost worden georganiseerd, 
dat er terug verplaatsingen kunnen gebeuren verder dan 1 km van huis, … dat er terug een 
normaal SOCIAAL leven kan ontstaan. 
 
4) Door onze secretaris Luc Van Roy worden alle kringen aangeschreven met de vraag voor 
medewerkers – als het enigszins kan gelieve hierop positief te antwoorden. 
U en wij weten niet wat de toekomst gaat brengen doch passief afwachten gaat het zeker niet 
oplossen, dus de moed erin houden én zorgen dat Antverpiade 2020 toch het succes zal 
kennen dat het verdiend. 
 
Volgende vergadering :  Woensdag 13 mei 2020 om 20:00 uur 
    
  UITERAARD afhankelijk van wat er FEDERAAL beslist wordt 
Verslag : 
Luc Van Roy 


