
KONINKLIJKE  BELGISCHE  ACADEMIE  VOOR  FILATELIE 
 

ALGEMENE  VERGADERING  VAN  08  OKTOBER  2016   
 

IN  HET  HOTEL  AMIGO 
 

 
Om 14.30 u Algemene Vergadering , enkel voorbehouden voor de titulaire leden . 

Hebben zich laten verontschuldigen : J. Van der Linden , L. De Clercq 
  
Toespraak van de Voorzitter  
De Voorzitter opent de vergadering , heet iedereen welkom  en brengt aan de Algemene 
Vergadering verslag uit over wat besproken werd tijdens het eerste deel van de AV, waaraan 
enkel de titulaire leden deelnemen. Hij bedankt vooreerst alle leden voor hun hulp tijdens 
het voorbije jaar, want zo werd de onderlinge samenwerking bevorderd en werden er in 
diverse domeinen goede resultaten genoteerd.  
 
De ABA leden hebben geschitterd op internationale en nationale tentoonstellingen; ook in 
het zo goed georganiseerde Westfila was een sterke ABA aanwezigheid en verder kan ABA 
vanaf nu Le Philatéliste Belge ook als haar eigen spreekbuis beschouwen. In dat verband 
vraagt de Voorzitter nogmaals om meerdere innoverende artikels uit te werken voor 
publicatie in LPB.  
 
Ten slotte kreeg ABA ook een uitnodiging om in 2019 een Belgische tentoonstelling in te 
richten in de Londense Royal. Diverse projecten krijgen onmiddellijk aandacht waaronder de 
update van de website en het opsturen door de leden van recente en volledige informatie 
die een accurate weergave van hun profiel moet mogelijk maken in het boek dat zal worden 
uitgegeven n.a.v. 50 jaar ABA. Tot deze nieuwe publicatie werd vandaag beslist door de 
titulaire leden. Er zullen daarin ook foto’s worden opgenomen van het banket op 15.10. Ook 
informatie over overleden leden zal verder  worden gepubliceerd. Jammer genoeg zijn twee 
daarvan ons recent ontvallen: Cornelis Muys (NL) en Joseph Bergier (F). 

De titulaire leden stemden ook over de opname van nieuwe leden in ons midden: Hubert De 
Belder en Lars Jorgensen worden bevorderd tot titulair lid; Dominic Henderson, Thomas 
Lindekens en Luc Content worden opgenomen als Belgisch corresponderend lid; Nick Martin 
wordt opgenomen als buitenlands corresponderend lid.  

Ten slotte laat de Voorzitter weten dat Jean Voruz, eminent filatelist uit Zwitserland, zijn 
akkoord heeft gegeven om als buitenlands spreker naar Brussel te komen begin volgend jaar. 

Daarna stelt hij onze gastspreker Robert Marion voor die een schitterende spreekbeurt geeft 
over de postgeschiedenis van Mauritius. Daarna lanceert deze ook een kort en interessant 
debat over de C2 categorie welke recent in de postgeschiedenis werd ingebracht.   

Verslag van de Schatbewaarder  
De Schatbewaarder geeft kennis van de financiële toestand van 01.10.2015 tot 30.09.16 : 
het boekjaar wordt afgesloten met een negatief saldo van 771,30  euro .  



Verslag van de Toezicht Commissarissen  
H. Caprasse en M. Symens hebben de cijfers nagezien en verklaren de boekhouding juist en 
conform aan de statuten . Zij bedanken de Schatbewaarder voor de goede presentatie van 
de boekhouding . De rekeningen worden goedgekeurd en de Schatbewaarder wordt met een 
applaus van zijn taken ontlast .  
 
Goedkeuring van het budget 2016 -2017 
Het voorgestelde budget voor 2016 -2017 luidt als volgt : 
Ontvangsten  2.360  euro  ; uitgaven 1.895  euro ; batig saldo 465  euro 
De algemene vergadering keurt dit voorstel goed . 
 
Aanstelling van nieuwe toezicht commissarissen  
M. Symens  en G. Ludwig worden benoemd . 
 
Verkiezing van  bestuurders 
Zijn  uittredend en her verkiesbaar : Charly Bruart en Guy Coutant zijn herkozen . 
 
Verkiezing van nieuwe leden  
Als titulair lid :  Hubert De Belder en Lars Jorgensen zijn verkozen . 
Als Belgisch corresponderend lid : Luc Content , Thomas Lindekens et Dominic Henderson                                    
zijn verkozen . 
Als buitenlands corresponderend lid : Nick Martin  ( Engeland ) is verkozen .   
 
Alle verkozen leden worden  met een daverend applaus bekrachtigd . 
 
Om 15.45 uur vervoegen de corresponderende leden de vergaderzaal .  
Hebben zich verontschuldigd : P. Kaiser , P. Wynants , T. Frennet , C. Hénuzet , W. Ronsse , 
W. Monfils , W. Vande Wiele , M. Vandendaele  
 
Data , onder voorbehoud van wijziging , van de vergaderingen in 2017 :  
04 februari   08 april 24 juni  02 september  07 oktober AV 
09 december PAV     

 
 

Vie et conditions à L’Ile Maurice illustrées par son Histoire Postale 
1680 – 1872 

 
 Zie franstalige versie aub . 
 
 

 

Eens te meer een vergadering die eindigt rond 18u in een uiterst gemoedelijke stemming 
in de romantische bar van het hotel Amigo . 
 
Wij zien elkaar terug op de plechtige algemene vergadering van 10 december . Tot dan ! 
R. Verpoort 
Secretaris-generaal 


