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Vergadering van 16/02/2019
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Réunion du 16/02/2019
Hôtel AMIGO à Bruxelles

Verslag van de vergadering van 16 februari 2019

Rapport de la réunion du 16 février 2019

In zijn inleidend woord geeft de voorzitter uitleg over de
procedure van de verkiezing voor de enige vacante plaats
als corresponderend lid. Uiteraard zal deze procedure
volledig conform zijn aan de statuten.

En introduction, le président explique la procédure
d’élection pour un siège vacant de membre correspondant. Evidemment cette procédure sera entièrement conforme aux statuts.

Vervolgens geeft hij uitleg over de stand van zaken rond
de display van de ABA in de RPSL, op 4 april. Er zijn nog
steeds veel onzekerheden, door de onduidelijkheid die er
nog steeds is over de Brexit.

Ensuite il fait le point sur la situation concernant le display
de l’ABA dans la RPSL, le 4 avril. De nombreuses incertitudes subsistent en raison du manque de clarté qui existe
encore au sujet du Brexit.

De deelnemers zullen individueel officieel uitgenodigd
worden door de RPSL. Vincent Schouberechts is akkoord
om de deelnames te verzamelen, voor het transport ervan
naar Londen. Aan de deelnemers wordt gevraagd om zo
vlug mogelijk hun aanwezigheid te bevestigen en tevens
te laten weten of ze zullen deelnemen aan het diner in
Londen, alleen of vergezeld.

Les participants seront invités individuellement par la
RPSL. Vincent Schouberechts accepte de rassembler les
participations et d’en organiser le transport vers Londres.
Les participants sont priés de confirmer leur présence dès
que possible et de faire savoir s’ils assisteront au dîner à
Londres, seuls ou accompagnés.

Dan wordt overgegaan tot de verkiezingen:
1) Pieter Cosyns wordt verkozen als nieuw corresponderend lid.
2) De vier uittredende bestuursleden (Leo De Clercq,
Mark Bottu, Yves Vertommen en Daniel Goffin) worden
herkozen.
Leo De Clercq had wel gevraagd om zijn functie als
bestuurslid te mogen neerleggen, maar hij heeft zich akkoord verklaard, op uitdrukkelijk verzoek van de voorzitter,
om zijn mandaat nog minstens één jaar uit te oefenen.
Daniel Goffin geeft een volledig overzicht van het financieel bilan van 2018. Deze vertoont een negatief saldo
van € 1350,58, hoofdzakelijk te wijten aan de kosten voor
de nieuwe website. De toezichtscommissarissen keuren
het bilan goed. Voor 2019 wordt, naast Donald Decorte,
Hubert Caprasse aangeduid als nieuwe toezichtscommissaris.
Na de koffie geeft Brigitte Abensur, van de Académie de
Paris, een voordracht over de Franse periode tussen 1
juli en 31 december 1875. Tijdens deze zes maanden was
Frankrijk nog niet toegetreden tot de UGP, hetgeen mooie
filatelistische stukken opgeleverd heeft. Daarover maakte
ze een grondige studie, zowel over de tarieven van en
naar Franrijk als over de gevolgen voor de transit-post.

Ensuite se déroulent les élections:
1) Pieter Cosyns est élu comme nouveau membre correspondant.
2) Les quatre membres du conseil sortant (Leo De Clercq, Mark Bottu, Yves Vertommen et Daniel Goffin) sont
réélus.
Leo De Clercq avait demandé à pouvoir démissionner de
son poste d’administrateur, mais il a accepté, à la demande du président, de poursuivre son mandat pendant au
moins encore un an.
Daniel Goffin donne un aperçu complet du solde financier
de 2018. Le solde négatif est de 1 350,58 euros, en raison
du coût de renouvellement du site web. Les commissaires
aux comptes approuvent le bilan. Pour 2019, aux côtés
de Donald Decorte, Hubert Caprasse est nommé nouveau
commissaire aux comptes.
Après la pause, Brigitte Abensur de l’Académie de Paris
donne une conférence sur la période française entre le
1er juillet et le 31 décembre1875. Durant ces six mois
la France n’avait pas encore rejoint l’UGP, ce qui nous a
fourni d’excellentes pièces philatéliques. Brigitte Abensur
en a effectué une étude approfondie, tant sur les tarifs appliqués en France que sur les conséquences pour la poste
de transit.
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Dan brengt James Van der Linden een aanvulling hierop:
met uitleg aan de hand van reglementen en wetteksten
verklaart hij waarom een brief naar Hongarije van maart
1875 nog steeds hetzelfde tarief had als een van juni
1865.
Tenslotte presenteert Paul Wynants de nieuwe ABA website: met een onvermoeibare inzet heeft Paul er een zeer
geslaagd item van gemaakt, met een duidelijke verbetering ten opzichte van de oude website.

James Van der Linden complète cette conférence en expliquant, sur base de textes de loi et de réglements, la raison
pour laquelle une lettre envoyée en Hongrie en mars 1875
avait toujours le même tarif qu’une lettre de juin 1865.
Finalement, Paul Wynants nous présente le nouveau site
web: avec un dévouement inlassable, Paul a réalisé un
projet très réussi, montrant une nette amélioration par rapport à l’ancien site web.
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