
NFV Skan di na vië

Sta tu ten 
en re gle men ten

2009

na dk iS n aV vF iëN
na dk iS n aV vF iëN

    Vereniging



NFV Skan di na vie

Sta tu ten en re gle men ten

Inhoud
Sta tu ten
Huis hou de lijk re gle ment
re gle ment rond zend ver keer
vei ling re ge lent
Reg le ment com mis sie na la ten schap pen

Sta tu ten wij zi ging ve re ni ging
(2008 B 19424) (ver sie 19-02-09) 

He den, de ne gen tien de fe bru a ri twee dui zend ne gen, ver scheen voor mij, mr Ary Cor ne lis
Goe de ge bu re, no ta ris ge ves tigd te Kam pen: de heer JAN GERHARD VAN DER
LAAN-MINNESMA, ge bo ren te Gro ning en op vier fe bru a ri ne gen tien hon derd ze ve nen veer tig,
wo nen de te Kam pen, De la Sa blo nière ka de 3 (post co de: 8261 JN), ge ïdentificeerd met een Na -
ti o naal Pas poort met num mer NJ9643716, uit ge ge ven in de ge meen te Kam pen op een en -
twin tig sep tem ber twee dui zend vijf met eind da tum een en twin tig sep tem ber twee dui zend
tien, te de zen han de lend in zijn hoe da nig heid van voor zit ter van de ve re ni ging met vol le di -
ge rechts be voegd heid: NEDERLANDSE FILATELISTEN VERENIGING SKANDINAVIË, sta tu tair
ge ves tigd te Rot ter dam, fei te lijk adres Urkwal 74, 1324 HR 
Eer ste uit ga ve : 1964
Ge wij zigd : 1994 be sluit al ge me ne le den ver ga de ring 15 ok to ber art.2 “doel”, 

art. 5 “be stuur”, art.7 “bur ger lijk wetboek”.
Ge wij zigd : 1999 be sluit al ge me ne le den ver ga de ring 16 ja nu a ri art. 2a.7  en 

2e rond zend ver keer, 2 b Vei ling re gle ment.
Ge wij zigd 2004 : Aan pas sing Ne der land se Gul den naar Euro, vei ling re gle ment 

art.2a; 2b; 2c; 2d toe ge voegd, 2d ge wij zigd in 2e; toe ge voegd 2f; 
2f ge wij zigd in 2g; 2g ge wij zigd in 2h.  

Ge wij zigd 2005 : Reg le ment rond zend ver keer: ar ti kel 4.g; vei ling re gle ment ar ti kel 
2.d en 2.h; re gle ment com mis sie na la ten schap pen ar ti kel 4.b

Ge wij zigd 
en ge heel aang epast : 19 fe bru a ri 2009, ge pu bli ceerd de cem ber 2009.
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    Vereniging



Sta tu ten

Arti kel 1 Naam 
Alme re, ing eschre ven in het han dels re gis ter van de Ka mer van Koop han del voor Rot ter dam
on der num mer 40341332, zulks ter uit voe ring van het be sluit van de al ge me ne ver ga de ring
de dato ze ven tien ja nu a ri twee dui zend ne gen, en als zo da nig bevoegd de ve re ni ging rechts -
gel dig te ver te gen woor di gen op grond van het be paal de in ar ti kel 11 van de sta tu ten, hier na 
te noe men: de ve re ni ging. De com pa rant, han de lend als ge meld, ver klaart: -dat op ze ven
maart ne gen tien hon derd vie ren zes tig de ve re ni ging werd op ge richt; -dat de sta tu ten van de
ve re ni ging laat ste lijk zijn ge wij zigd bij akte op ne gen fe bru a ri ne gen tien hon derd vijf en ne -
gen tig ver le den voor mr. A.C.J. Böggeman, des tijds no ta ris te Amstel veen; -dat de al ge me ne
ver ga de ring op ze ven tien ja nu a ri twee dui zend ne gen heeft besloten de sta tu ten van de ve re -
ni ging te wij zi gen en ge heel op nieuw vast te stel len; -dat van dit be sluit blijkt uit een uit -
trek sel uit de no tu len van deze al ge me ne ver ga de ring, welk uit trek sel aan deze akte zal
wor den ge hecht. 
Ter uit voe ring van ge meld be sluit stelt de com pa rant bij deze de sta tu ten wij zi ging vast en
con sta teert hij dat de sta tu ten van de ve re ni ging van af he den als volgt lui den: 

1. De ve re ni ging draagt de naam:

 NEDERLANDSE FILATELISTEN VERENIGING
‘SKANDINAVIË’.

2. Zij is op ge richt op ze ven maart ne gen tien hon derd vie ren zes tig en is ge ves tigd te Rot ter -
dam. 

3. Zij is thans aang egaan voor on be paal de tijd. 

4. Het ve re ni gings jaar loopt van één ok to ber tot en met der tig sep tem ber en van af één ja nu -
a ri twee dui zend tien van één ja nu a ri tot en met een en der tig december. 

Arti kel 2 Doel 
1. Het doel van de ve re ni ging is het be vor de ren van de be oe fe ning van de fi la te lie in het al -
ge meen en in het bij zon der die van Skan di na vië, waar on der de vol gen de landen wor den be -
gre pen: Noor we gen, Zwe den, De ne mar ken, Fin land, IJsland, Groen land, Deens West-Indië,
de Faeröer, Åland en het geen verd er on der deze lan den wordt ge ca ta lo gi seerd. 

2. Dit doel tracht zij te be rei ken door: 
a. het hou den van ver ga de ring en, le zing en, ten toon stel ling en, vei ling en en ruil da gen, be ne -
vens de uit gif te van een ve re ni gings or gaan; 
b. het doen cir cu le ren van post ze gels en post stuk ken; 
c. an de re wet ti ge mid de len. 
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Arti kel 3 Le den 
1. De ve re ni ging be staat uit: 
a. ge wo ne le den; 
b. part ner le den; 
c. le den van verd ien ste; 
d. ere le den. 

2. Ge wo ne le den zijn zij, die de leef tijd van acht tien ja ren heb ben be reikt, zich schrif te lijk bij 
het be stuur als lid heb ben aang emeld en door het be stuur als zo da nig tot de ve re ni ging zijn
toe ge la ten. Bij niet-toe la ting kan de al ge me ne ver ga de ring als nog tot toe la ting be slui ten. 

3. Part ner le den zijn huis ge no ten van ge wo ne le den; be hou dens ten aan zien van de jaar bij -
dra gen en de ge za men lij ke toe zen ding van stuk ken, gel den voor part ner le den de zelf de rech -
ten en plich ten als ge wo ne le den. Per huis hou den dient ech ter te allen tij de één per soon
ge woon lid te zijn, die niet te vens lid van verd ien ste of ere lid is. 

4. Le den van verd ien ste en ere le den kun nen
wor den zij, die zich zeer verd ien ste lijk, dan
wel bij zon der verd ien ste lijk je gens de ve re -
ni ging heb ben ge maakt. Over hun be noe -
ming be slist, na voor stel van het be stuur, de
al ge me ne ver ga de ring. 

5. De le den zijn ge hou den tot het be ta len
van een jaar lijk se bij dra ge, waar van de
hoog te door de al ge me ne ver ga de ring wordt 
vast ge steld. Le den van verd ien ste en ere le -
den be ta len geen jaar lijk se bij dra ge. 

6. Het be stuur is be voegd in bij zon de re ge -
val len ge he le of ge deel te lij ke ont hef fing van 
de ver plich ting tot het be ta len van een bij -
dra ge te ver le nen. 

Arti kel 4 
Het lid maat schap van de ve re ni ging ein digt: 
a. door over lij den van het lid; 
b. door op zeg ging van het lid; 
c. door op zeg ging na mens de ve re ni ging. Deze kan ge schie den wan neer een lid zijn ver plich -
ting en je gens de ve re ni ging niet na komt, als ook wan neer re de lij ker wijs van de ve re ni ging
niet ge vergd kan wor den het lid maat schap te la ten voort du ren; 
d. door ont zet ting. Deze kan al leen wor den uit ge spro ken wan neer een lid in strijd met de
sta tu ten, re gle men ten of be slui ten der ve re ni ging han delt of de ve re ni ging op on re de lij ke
wij ze be na deelt. Opzeg ging na mens de ve re ni ging ge schiedt door het be stuur. 
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Opzeg ging ( In 2009 zal een wets wij zi ging wor den ing evoerd t.a.v. de op zeg ter mij nen van lid -
maat schap pen en con tri bu ties. Zo dra deze wet in wer king treedt zal NFVS zich daar aan con for me -
ren.)
 van het lid maat schap door het lid of door de ve re ni ging kan slechts ge schie den te gen het
ein de van een ve re ni gings jaar en met in acht ne ming van een op zeg ging ster mijn van acht
we ken. Het lid maat schap kan ech ter on mid del lijk wor den be ëindigd,  in dien van de ve re ni -
ging of van het lid re de lij ker wijs niet kan wor den ge vergd het lid maat schap te la ten voort -
du ren. Ontzet ting uit het lid maat schap ge schiedt door het be stuur. Met be roep op de
al ge me ne ver ga de ring kan bij twee/der de meer der heid van de gel dig uit ge brach te stem men
dit be sluit ver nie tigd wor den. 

Arti kel 5 Bes tuur 
1. Het be stuur van de ve re ni ging be staat uit ten min ste vijf le den. De be stuurs le den wor den
door de in ar ti kel 9 ge noem de ver ga de ring be noemd. De be noe ming ge schiedt uit de le den
op een voord racht, tot het op ma ken waar van zo wel het be stuur als tien of meer le den ge za -
men lijk be voegd zijn. De voord racht door het be stuur wordt bij de oproe ping van de ver ga -
de ring me de ge deeld. Een voord racht door tien of meer le den moet ui ter lijk tien da gen voor
de aan vang van de ver ga de ring schrif te lijk bij het be stuur wor den ing ediend. Het be stuur is
ge hou den deze voord racht ter ken nis van de le -
den te breng en. 

2. De voor zit ter, de se cre ta ris en de eer ste pen -
ning mees ter wor den in func tie gekozen. Ge za -
men lijk vor men zij het da ge lijks be stuur. Het
be stuur wijst uit zijn mid den de plaats ver vang -
ers van de le den van het da ge lijks be stuur aan.
Deze plaats ver vang ers tre den voor de duur van
hun plaats ver vang ing in alle rech ten en plich -
ten van hen, wier func tie zij ver vul len. 

3. De ve re ni ging kent de func ties van twee de
pen ning mees ter, rond zend com mis sa ris(sen),
rond zend ver keer sec tie hoof den, re dac teur van
het ve re ni gings or gaan, pu bli ci teits com mis sa ris(sen) en vei ling mees ter. Deze func ties
worden uit ge oe fend door na tuur lij ke per so nen die lid zijn van de ve re ni ging; deze personen
kun nen lid zijn van het be stuur. 

4. Elk be stuur lid kan te al len tij de door de al ge me ne ver ga de ring wor den ont sla gen of ge -
schorst. Een schor sing die niet bin nen vier maan den wordt ge volgd door een be sluit tot ont -
slag ein digt door het ver loop van die ter mijn. 

5. Elk be stuurs lid treedt ui ter lijk drie jaar na zijn be noe ming af vol gens een door het be stuur 
op te ma ken roos ter van af tre ding, vol gens welk roos ter per jaar ten min ste één be stuurs lid
af treedt. De af tre den de is her kies baar. Wie in een tus sen tijd se va ca tu re wordt be noemd,
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neemt op het roos ter de plaats van zijn voor gang er in. Een va ca tu re in het be stuur moet zo
spoe dig mo ge lijk op de eerst vol gen de al ge me ne ver ga de ring wor den aang evuld. 
6. Indien door het ont staan van va ca tu re(s) het be stuur min der dan vijf le den telt, be houdt
het zijn be voegd he den zo lang de al ge me ne ver ga de ring niet in de va ca tu re(s) heeft voor zien. 

7. Het be stuurs lid maat schap ein digt voorts door het eind i gen van het lid maat schap van de
ve re ni ging en door be dank en. 

8. De ver kie zing van de be stuurs le den heeft plaats bij vol strek te meer der heid van gel dig uit -
ge brach te stem men; wan neer bij de eer ste stem ming nie mand de vol strek te meer der heid
ver krijgt, heeft er een twee de ge heel vrije stem ming plaats; heeft nie mand ook dan een vol -
strek te meer der heid, dan wordt er tus sen de bei de op wie de mees te stem men zijn uit ge -
bracht een her stem ming ge hou den. Bij her stem ming is hij, die de mees te stem men op zich
ver enigt, de be noem de. Wan neer bij her stem ming de stem men sta ken, be slist het lot. 

Arti kel 6 Mid de len 
1. De ve re ni ging ver krijgt haar mid de len uit: 
a. de jaar lijk se bij dra gen van de ge wo ne le den en part ner le den; 
b. de op breng sten van rond zend ver keer en vei ling en; 
c. gif ten, le ga ten, erfstel ling en en schenk ing en; 
d. an de re mid de len. 

2. De ve re ni ging kan een na la ten schap uit slui tend on der voor be houd van boe del be schrij ving 
(be ne fi ci air) aan vaar den. 

Arti kel 7 Ver te gen woor di ging en ove ri ge be voegd he den 
1. Het be stuur ver te gen woor digt de ve re ni ging, voor zo ver uit de wet niet an ders voort -
vloeit. 

2. Bo ven dien kan de ve re ni ging wor den ver te gen woor digd door twee be stuurs le den die ge -
za men lijk han de len. 

Arti kel 8 
1. Het be stuur is be voegd tot het slui ten van over eenk om sten tot het ko pen, ver vreem den of 
be zwa ren van re gis ter goe de ren, mits na ver kre gen toe stem ming van de al ge me ne ver ga de -
ring. 
2. Het be stuur is be voegd tot het slui ten van over eenk om sten, waar bij de ve re ni ging zich als 
borg of hoof de lijk me de schul de naar ver bindt, zich voor een der de sterk maakt of zich tot ze -
ker heid voor een schuld van een der de ver bindt, mits na ver kre gen toe stem ming van de al -
ge me ne ver ga de ring. 

Arti kel 9 Alge me ne ver ga de ring 
1. Aan de al ge me ne ver ga de ring ko men in de ve re ni ging alle be voegd he den toe, die niet
door de wet of de sta tu ten aan het be stuur zijn op ge dra gen. 

• • • • Ne der land se fi la te lis ten ve re ni ging 'Skan di na vi ë'

5



2. Jaar lijks, ui ter lijk zes maan den na af loop van het ve re ni gings jaar wordt een al ge me ne ver -
ga de ring -de jaar ver ga de ring -ge hou den. In deze ver ga de ring ko men in elk ge val ten min ste
aan de orde: 
a. het jaar ver slag en -on der over leg ging van een ba lans en een staat van ba ten en las ten -re -
ke ning en ve rant woor ding over het in het af ge lo pen boek jaar gevoerd be heer en het ver slag
van de hier na te noe men com mis sie; 
b. de be noe ming van een kas com mis sie van ten min ste twee le den – geen deel uit ma ken de
van het be stuur – ter on der zoe king van de re ke ning en ve rant woor ding van het be stuur
voor het nieu we ve re ni gings jaar; 
c. ver kie zing van be stuurs le den; 
d. de vast stel ling van de jaar lijk se bij dra ge van ge wo ne le den en part ner le den. 

3. Ande re al ge me ne ver ga de ring en wor den
ge hou den zo di kwijls het be stuur dit wen se -
lijk oor deelt. 
Voorts is het be stuur ver plicht op ver zoek van 
ten min ste één tien de van het aan tal le den,
dan wel op ver zoek van ten min ste tien le den, 
mits zij zich daar toe schrif te lijk met op ga ve
van re de nen tot het be stuur wen den, ui ter lijk
bin nen veer tien da gen na ont vangst van
eveng emeld ver zoek een al ge me ne ver ga de -
ring bij een te roepen. Indien aan dit ver zoek
bin nen veer tien da gen geen ge volg wordt ge -
ge ven, kun nen ver zoe kers zelf tot die bij een -
roe ping over gaan door mid del van schrif te lij ke con vo ca tie en of ad ver ten tie. 
Alle kos ten die hier ge maakt wor den, wor den niet door de ve re ni ging ver goed, ten zij de al -
ge me ne le den ver ga de ring an ders be slist. 

Arti kel 10 
1. De al ge me ne ver ga de ring en wor den bij eeng eroe pen door het be stuur. De oproeping ge -
schiedt door con vo ca tie in het ve re ni gings blad en/of ver mel ding in de ko lom voor de ve re ni -
ging en van het blad van de Stich ting Ne der landsch Maand blad voor Phi la te lie, dan wel haar
rechts op vol ger of een an der blad dat breed ver spreid wordt on der ge or ga ni seer de fi la te lis -
ten. 

2. Over za ken wordt mon de ling, over per so nen schrif te lijk ge stemd. 

3. Met uit zon de ring van het be paal de in de ar ti ke len 4, 11 en 12 van deze sta tu ten geldt dat
een voor stel is aan vaard in dien meer dan de helft van de ter ver ga de ring aan we zi ge le den
zich voor het voor stel uit spreekt. Hier bij geldt dat uit slui tend geldig uit ge brach te stem men
gel den en blan co stem men van on waar de zijn. Een voor stel in een ver ga de ring ver wor pen
kan bin nen het zelf de ve re ni gings jaar niet weer ter tafel wor den ge bracht. 
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4. Ie der lid is be voegd zijn stem te doen uit breng en door een schrif te lijk ge mach tigd – ter
ver ga de ring aan we zig – an der lid, welk ge mach tigd lid ech ter ten hoog ste twee me de le den
kan ver te gen woor di gen. 

Arti kel 11 Sta tu ten wij zi ging 
1. In de sta tu ten van de ve re ni ging kan geen ve ran de ring wor den aang ebracht dan door een
be sluit van de al ge me ne ver ga de ring, waar toe is op ge roe pen met de me de de ling, dat daar
wij zi ging en van de sta tu ten zul len wor den voor ge steld en waar bij aan de le den het wij zi -
gings voor stel wordt toe ge zon den, of dit wij zi gings voor stel gedurende de oproep ter mijn
voor de le den ken baar is via de web si te van de ve re ni ging of ten hui ze van de be stuurs le den. 

2. De oproe ping tot de al ge me ne ver ga de ring en ge schiedt ten min ste tien da gen vóór de dag 
waar voor deze ver ga de ring en wor den uit ge schre ven, met dien ver stan de, dat de oproe ping
tot een al ge me ne ver ga de ring, waar op wij zi ging van de sta tu ten van de ve re ni ging of een
be sluit tot ont bin ding van de ve re ni ging zal wor den voor ge steld, ten min ste der tig da gen
voor de dag, waar op deze ver ga de ring wordt uit ge schre ven, zal ge schie den. 

3. Een be sluit tot sta tu ten wij zi ging be hoeft ten min ste drie/vier de van de uit ge brach te stem -
men. 

4. Een sta tu ten wij zi ging treedt niet in wer king, dan na dat hier van een no ta ri ële akte is op -
ge maakt. Tot het doen ver lij den van de akte is ie der be stuurs lid be voegd. 

5. De be stuurs le den zijn ver plicht een au then tiek af -
schrift van de wij zi ging, als me de de ge wij zig de sta -
tu ten te de po ne ren bij de Ka mer van Koop han del
waar de ve re ni ging is ing eschre ven in het han dels re -
gis ter. 

Arti kel 12 Li qui da tie 
1. De ve re ni ging kan wor den ont bon den door een be -
sluit van de al ge me ne ver ga de ring, waar bij een
oproep ter mijn van mi ni maal een maand geldt. Een
der ge lijk be sluit be hoeft ten min ste drie/vier de van
de uit ge brach te stem men. 

2. De ve re ni ging blijft na haar ont bin ding voort be -
staan voor zo ver dit tot ve ref fe ning van haar ver mo -
gen no dig is. 

3. De ve ref fe ning ge schiedt door het be stuur. 

4. De ve ref fe naars dra gen er zorg voor, dat van de ont bin ding van de ve re ni ging in schrij ving 
ge schiedt in het han dels re gis ter be doeld in ar ti kel 11 lid 5. 
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5. Ge du ren de de ve ref fe ning blij ven de be pa ling en van deze sta tu ten zo veel mogelijk van
kracht. 

6. Een even tu eel ba tig sal do van de ont bon den ver eng ing wordt zo veel mo ge lijk be steed
over eenk om stig het doel van de ve re ni ging. 

7. Na af loop van de ve ref fe ning blij ven de boe ken en be schei den van de ont bon den ve re ni -
ging ge du ren de ze ven ja ren be rus ten on der de jong ste ve ref fe naar. 
8. Voor het ove ri ge is op de ont bin ding en ve ref fe ning het in de ar ti ke len 19 tot en met 24
van Boek 2 van het Bur ger lijk Wet boek be paal de van toe pas sing. 

Arti kel 13 Huis hou de lijk Reg le ment 
1. De al ge me ne ver ga de ring kan een huis hou de lijk re gle ment naast verd ere re gle men ten ten 
be hoe ve van een goe de gang van za ken in de ve re ni ging vast stel len. 

2. Het huis hou de lij ke re gle ment en verd ere re gle men ten mo gen niet in strijd zijn met de
wet, ook waar die geen dwing end recht be vat, noch met de sta tu ten. 

De com pa rant, han de lend als ge meld, ver klaart dat het boek jaar dat is be gon nen op één ok -
to ber twee dui zend acht zal eind i gen op een en der tig de cem ber twee dui zend ne gen. 
De com pa rant is mij, no ta ris, be kend, en zijn iden ti teit is door mij, no ta ris, aan de hand van
het hier voor ge mel de en daar toe be stem de do cu ment vast ge steld. 
WAARVAN AKTE, 
wel ke is ver le den te Kam pen op de da tum aan het be gin van deze akte ver meld. 
Na za ke lij ke op ga ve van de in houd van deze akte aan de com pa rant en een toe lich ting daar -
op van mij, no ta ris, heeft de com pa rant ver klaard van de in houd van deze akte te heb ben
ken nis ge no men, de strek king en de ge vol gen daar van te heb ben be gre pen en op vol le di ge
voor le zing daar -
van geen prijs te
stel len. 
Ver vol gens is
deze akte na be -
perk te voor le zing 
door de com pa -
rant en mij, no ta -
ris, on der te kend. 

• • • • Ne der land se fi la te lis ten ve re ni ging 'Skan di na vi ë'

8



• • • • Ne der land se fi la te lis ten ve re ni ging 'Skan di na vi ë'

9



Huis hou de lijk re gle ment

Arti kel 1 Van de le den
a. Zij, die als ge woon lid tot de ve re ni ging zijn toe ge la ten, ont vang en daar van zo spoe dig
mo ge lijk van de se cre ta ris een schrif te lij ke me de de ling on der op ga ve der ver schul dig de con -
tri bu tie, waar van het be drag bin nen een ter mijn van der tig da gen dient te wor den vol daan
aan de pen ning mees ter. Na ont vangst wor den zij als ge woon lid ing eschre ven en wor den
hun na men ge pu bli ceerd.

b. Inge schre ven le den ont vang en een exem plaar van de Sta tu ten, het Huis hou de lijk Reg le -
ment en an de re even tu e le be staan de re gle men ten. Voorts ont vang en zij de for mu lie ren, wel -
ke no dig zijn om te kun nen deel ne men aan de ac ti vi tei ten der ve re ni ging, ter wijl hun te vens 
al dan niet pe ri o diek ver schij nen de pu bli ca ties der vereniging zullen worden toegezonden.

c. Le den, die vóór 1 no vem ber van het ve re ni gings jaar hun lid maat schap niet schrif te lijk aan 
de se cre ta ris heb ben op ge zegd (In 2009 zal een wets wij zi ging wor den ing evoerd t.a.v. de op zeg -
ter mij nen van lid maat schap pen en con tri bu ties. Zo dra deze wet in wer king treedt zal NFVS zich
daar aan con for me ren.), wor den ge acht hun lid maat schap te heb ben ver lengd en zijn des we -
ge con tri bu tie voor dat jaar ver schul digd. Het be drag daar van dient te wor den vol daan bin -
nen twee maan den na het be gin van dat ve re ni gings jaar.

d. De le den zijn ver plicht in ge val van adres ve ran de ring daar van ten spoe dig ste schrif te lijk
ken nis te ge ven aan de se cre ta ris. Bij het in ge bre ke blij ven hier van is het na la ti ge lid aan -
spra ke lijk voor hierd oor even tu eel op tre den de vertraging en/of schade.

e. Le den, die in de loop van een ve re ni gings jaar wor den toe ge la ten, zijn de con tri bu tie voor
het lo pen de ve re ni gings jaar ver schul digd, ten zij hun toe la ting plaats vindt na 30 ok to ber In
dat ge val zijn zij van de con tri bu tie van het lo pen de verenigingsjaar vrijgesteld.

Arti kel 2 Van het be stuur
a. Met in acht ne ming van het in ar ti kel 5 der Sta tu ten voor ge schre ven mi ni mum stelt de al -
ge me ne ver ga de ring het aan tal be stuurs le den vast.

b. Ie der be stuurs lid kan door het be stuur met be paal de werk zaam he den wor den belast.

c. Bes tuurs le den ge nie ten als zo da nig geen be zol di ging. De ten be hoe ve van de vereni ging
re de lij ker wijs door hen ge maak te kos ten ko men voor ver goe ding in aan mer king.

d. Het be stuur komt ten min ste 2 maal per jaar in ver ga de ring bij een, als me de steeds wan -
neer de voor zit ter, dan wel het da ge lijk se be stuur, dan wel de meer der heid van de be stuurs -
le den daar toe re de nen aanwezig acht.
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e. Over het tijd stip waar op, even als de plaats, waar een be stuurs ver ga de ring zal wor den ge -
hou den be slist de voor zit ter. De se cre ta ris draagt zorg voor ken nis ge ving aan de be stuurs le -
den op een ter mijn van ten min ste vier da gen vóór de vergadering.

f. Gel di ge be slui ten kun nen slechts wor den aang eno men, in dien ten min ste de helft van de
be stuurs le den aan we zig of ver te gen woor digd is en van de aan we zi gen en door vol macht
ver te gen woor dig den meer dan de helft zich voor het in be han de ling zijn de voor stel uit -
spreekt.
Indien niet ten min ste de helft van de be stuurs le den aan we zig of ver te gen woor digd is,
wordt het voor stel aang ehou den tot de vol gen de ver ga de ring. Deze ver ga de ring dient plaats 
te vin den 2 tot 4
we ken na dien
waar bij zon der
quo rum ver eis te
be slui ten kunnen
worden genomen.
Bij af we zig heid
van een be stuurs -
lid kan deze met
vol macht een an -
der be stuurs lid
voor hem of haar
la ten stem men,
waar bij dit be -
stuurs lid een
schrif te lij ke ver -
kla ring van het af -
we zi ge lid moet to nen. Per lid kan slechts één vol macht uit geoefend worden.
Indien het voor stel per so nen be treft, kan de voor zit ter be slui ten tot schrif te lij ke stemming.
Bui ten de be stuurs ver ga de ring om kun nen be slui ten ge no men wor den per post, email en
der ge lij ke, op voor waar de dat alle be stuurs le den zich un aniem voor of te gen het voor stel
uit spre ken. Van een al dus ge no men be sluit wordt door de se cre ta ris een pro ces-ver baal ge -
maakt, dat wordt toe ge voegd aan het ver slag van de volgende vergadering.

g. Van het ver han del de in een ver ga de ring, zo me de van de al daar ge no men be slui ten wordt
door de se cre ta ris een ver slag op ge maakt. In de vol gen de ver ga de ring wordt dit ver slag op
juist heid ge con tro leerd en – zo no dig na op mer king en daar over – vast ge steld. Ter vast stel -
ling wordt het ver slag door de voor zit ter en secretaris ondertekend. 

Arti kel 3 Van de voor zit ter
a. De voor zit ter schrijft met de se cre ta ris de ver ga de ring en uit.

b. De voor zit ter is be last met de com ple te lei ding van de ve re ni ging en leidt, voor zo ver mo -
ge lijk, alle ver ga de ring en en bijeenkomsten.
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c. Hij draagt zorg voor de hand ha ving van de orde in de ver ga de ring en, het ver le nen en het
ont ne men van het woord en de uit voe ring door het be stuur van door de ver ga de ring ge no -
men be slui ten.

d. Bij of fi ci ële ge le gen he den ver te gen woor digt de voor zit ter de ve re ni ging, ten zij een an der
be stuurs lid daar toe door hem wordt aangewezen.

e. De voor zit ter kan bij ont sten te nis een ver vang er aan wij zen, die de voor zit ter in alle rech -
ten en plich ten vervangt.

Arti kel 4 Van de se cre ta ris
a. De se cre ta ris is be last met de cor res pon den tie van de ve re ni ging, houdt af schrif ten bij van 
alle in- en uit gaan de stuk ken en houdt het ar chief bij.

b. Hij houdt het le den re gis ter bij en doet pe ri o diek op ga ve aan de ove ri ge be stuurs le den van 
de daar in plaats ge had heb ben de mutaties.
c. Hij ver zendt de oproe ping en voor de te hou den ver ga de ring en en houdt aan te ke ning van
wat in de ver ga de ring en is be han deld en besloten.

d. Hij brengt ing eko men en uit gaan de stuk ken ter ken nis van het be stuur en, voor zo ver het
be stuur dat no dig acht, op de eerst vol gen de al ge me ne ver ga de ring ter ken nis van de leden.

Arti kel 5 Van de pen ning mees ter
a. De pen ning mees ter is be last met het gel de lij ke be heer der ve re ni ging, daar on der be gre -
pen uit ga ven en ink om sten van het rond zend ver keer en vei ling en. Hij draagt zorg voor de
in ning van de con tri bu ties en ove ri ge ba ten en voor alle betalingen.

b. Zo spoe dig mo ge lijk na af loop van het ve re ni gings jaar stelt hij een fi nan cieel ver slag sa -
men, dat na be han de ling in een be stuurs ver ga de ring door hem ter be schik king wordt ge -
steld aan de kas com mis sie be doeld in ar ti kel 9 lid b van de sta tu ten. Aan de werk zaam he den 
van de kas com mis sie hij ge hou den is vol le en onbelemmerde medewerking te verlenen.

c. In de eer ste al ge me ne ver ga de ring in het nieu we ve re ni gings jaar dient hij een be gro ting
van ink om sten en uit ga ven in voor dat verenigingsjaar.

Arti kel 6 Van de com mis sie
a. Voor spe ci a le doe lein den kun nen door de al ge me ne ver ga de ring of het be stuur per ma nen -
te of tij de lij ke com mis sies wor den be noemd. Deze com mis sies re ge len hun werk zaam he den
en wij zen uit hun mid den een voor zit ter aan; zij breng en over hun werk zaam he den en de
re sul ta ten daar van ver slag uit aan het be stuur, dat dit ver slag in de al ge me ne ver ga de ring in 
be han de ling brengt.
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b. Het be stuur heeft de be voegd heid uit zijn mid den in elke com mis sie als be doeld in lid a
van dit ar ti kel een ver te gen woor di ger aan te wij zen, die de zelf de rech ten heeft als de ove ri -
ge le den dier commissie.

c. Onder meer de in ar ti kel 5, eer ste lid, laat ste ali nea van de sta tu ten ge noem de func ti o na -
ris sen gel den als com mis sies als be doeld in dit reglement.

Arti kel 7 Van de al ge me ne ver ga de ring en
a. Over da tum, uur en plaats van de al ge me ne ver ga de ring en wordt door de voor zit ter be -
slist.

b. De oproe ping tot de al ge me ne ver ga de ring en dient ver ge zeld te gaan van een agen da,
wel ke mede ver meldt de in be han de ling te ne men onderwerpen.

c. Omtrent on der wer pen, wel ke niet op de agen da voor ko men, mo gen geen be slis sing en
wor den ge no men. Zij wor den zo no dig op ge no men in de agen da van de eerst vol gen de
algemene vergadering.

d. Ie der lid heeft het recht voor stel len ter be han de ling op een ge wo ne al ge me ne ver ga de ring 
te doen. Deze voor stel len moe ten schrif te lijk bij de se cre ta ris wor den ing ediend en ten min -
ste zes we ken voor de ge wo ne al ge me ne ver ga de ring in diens be zit te zijn. Voor bui teng -
ewo ne al ge me ne ver ga de ring en geldt een termijn van twee weken.

Arti kel 8 Van de stem ming en
a. Over za ken wordt mon de ling ge stemd.

b. Over per so nen wordt schrif te lijk ge stemd met be hulp van ge waar merk te stem brief jes.
Blan co stem brief jes zijn van on waar de. Onder te ken de, on lees baar en/of on juist ing evul de
stem brief jes zijn ongeldig.

c. Bij sta king van stem ming wordt het voor stel tot een vol gen de al ge me ne ver ga de ring
aang ehou den, be hou dens in de ge val len als be doeld in lid f tot en met h van dit artikel.

d. Voor elke stem ming over per so nen wijst de voor zit ter twee le den aan, die sa men de uit -
slag van de stem ming vast stel len.

e. Bij een stem ming over per so nen is die ge ne ge ko zen, die de mees te der geld i ge uit ge brach -
te stem men op zich heeft verenigd.

f. Indien twee of meer per so nen een zelf de aan tal gel dig uit ge brach te stem men op zich heb -
ben ver enigd, vindt een her stem ming plaats tus sen die personen.
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g. Indien kan di da ten zich niet voor een her stem ming wen sen be schik baar te stel len, vindt de 
her stem ming plaats tus sen de ove ri ge kan di da ten. Indien slechts één kan di daat over blijft, is
deze gekozen.

h. Indien bij her stem ming de stem men we der om sta ken, be slist het lot.

Arti kel 9 Van de af de ling en
a. De al ge me ne ver ga de ring kan be slui ten tot de in stel ling en op hef fing van af de ling en.

b. Het doel en de werk zaam he den van af de ling en wordt ge re geld bij een door de al ge me ne
ver ga de ring vast te stel len af zon der lijk re gle ment, waar van de in houd niet in strijd mag zijn 
met die van de sta tu ten en het huis hou de lij ke reglement.

c. Wij zi ging en van en aan vul ling en op het re gle ment kun nen slechts tot stand ko men als ge -
volg van be sluit van de al ge me ne vergadering.

d. De lei ding van een af de ling be rust bij een af de lings hoofd, die door de al ge me ne ver ga de -
ring op voord racht van het be stuur wordt benoemd.

Arti kel 10 Van het ve re ni gings or gaan
a. Het be stuur kan be slui ten tot de uit gif te voor de ve re ni ging van een or gaan en tot stop -
zet ting daar van.

b. In het or gaan wor den, voor zo ver mo ge lijk en uit voer baar, ge pu bli ceerd de ver kor te ver -
sla gen van de al ge me ne ver ga de ring en, na men van nieu we le den, be ëindiging van lid maat -
schap pen, oproe ping en agenda’s voor de al ge me ne ver ga de ring en, me de de ling en en
ove ri gens al dat ge ne, dat op grond van het doel der ve re ni ging voor ken nis ne ming door de
le den van be lang mag wor den ge acht.  (Pu bli ca tie kan ook ge schie den door een ge num mer de bij -
slui ter in het ve re ni gings blad.) .

c. Het be stuur kan zijn taak met be trek king tot in houd en vorm ge ving ge heel of ge deel te lijk
in han den leg gen van een redacteur.

Arti kel 11 Van het rond zend ver keer
a. Het be stuur kan on der goed keu ring van de al ge me ne ver ga de ring be slui ten tot de in stel -
ling van een rond zend ver keer ten doel heb ben de boek jes met ze gels even als post stuk ken
en/of af stem pe ling en ten ver koop te doen cir cu le ren on der de le den.

b. De lei ding van het rond zend ver keer be rust bij een of meer rond zend com mis sa ris sen.

c. De wij ze, waar op het rond zend ver keer zal plaats vin den en de voor waar den, waar on der
kan wor den ing ezon den en deel ge no men, wordt ge re geld door mid del van een af zon der lijk
re gle ment voor het rondzendverkeer.
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d. De in houd van het in het vo ri ge lid be doel de re gle ment zal wor den vast ge steld door de al -
ge me ne ver ga de ring. Wij zi ging en in en aan vul ling en op dat re gle ment kun nen slechts wor -
den aang ebracht bij be sluit van de algemene vergadering.

e. Door zijn deel ne ming aan het rond zend ver keer, zo wel met be trek king tot de door hem
ing ezon den als ont vang en boek jes, on der werpt het lid zich aan de be pa ling en van het re gle -
ment voor het rond zend ver keer en wordt hij mede ge acht in te stem men met de uit slui ting
res pec tie ve lijk be per king van de aan spra ke lijk heid van de ve re ni ging, zo als nader
omschreven in bedoeld reglement.

Arti kel 12 Van de vei ling
a. Het be stuur kan on der goed keu ring van de al ge me ne ver ga de ring be slui ten tot de in stel -
ling van een vei ling ten doel heb ben de fi la te lis tisch ma te ri aal van en voor le den te ver ko pen.

b. De lei ding van de vei ling be rust bij een of meer vei ling mees ters.

c. De wij ze, waar op de vei ling zal plaats vin den en de voor waar den, waar on der kan wor den
ing ezon den en deel ge no men, wordt ge re geld door mid del van een af zon der lijk re gle ment
voor de veiling.

d. De in houd van het in het vo ri ge lid be doel de re gle ment zal wor den vast ge steld door de al -
ge me ne ver ga de ring. Wij zi ging en in en aan vul ling en op dat re gle ment kun nen slechts wor -
den aang ebracht bij be sluit van de algemene vergadering.

e. Door zijn deel ne ming aan de vei ling, zo wel met be trek king tot de door hem ing ezon den fi -
la te lis tisch ma te ri aal, on der werpt het lid zich aan de be pa ling en van het re gle ment voor de
vei ling en wordt hij mede ge acht in te stem men met de uit slui ting res pec tie ve lijk be per king
van de aan spra ke lijk heid van de ve re ni ging, zo als nader omschreven in bedoeld reglement.

Arti kel 13 Slot be pa ling en
a. Wij zi ging en van dit re gle ment kun nen slechts wor den aang ebracht door de al ge me ne ver -
ga de ring op voor stel van het be stuur of van tien leden.

b. In ge val len, waar in het huis hou de lij ke re gle ment en de af zon der lij ke re gle men ten niet
voor zien, be slist het bestuur.

Dit re gle ment is vast ge steld in de Alge me ne
Ver ga de ring van 17 ja nu a ri 2009 en treedt
met ing ang van die dag in de plaats van het
voorgaande.
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Reg le ment rond zend ver keer

Arti kel 1 Alge me ne be pa ling en
a. Alle ar ti ke len in dit re gle ment, wel ke be trek king heb ben op boek jes met ze -
gels, gel den even eens voor zen ding en van post stuk ken en af stem pe ling en.

b. Aan het rond zend ver keer (hier na aan te dui den als RZV) kan wor den deel ge no men door
ere le den, le den van verd ien ste en ge wo ne le den en ge zins le den. Zij heb ben het recht boek jes 
ter cir cu la tie ten ver koop in te zen den en – voor zo ver zij daar van niet tij de lijk of blij vend
zijn uit ge slo ten – zich voor ing ezon den boek jes van het RZV te laten opnemen.

c. De rond zend com mis sa ris (hier na aan te dui den met RZC) kan be voegd he den de le ge ren aan 
sek tie hoof den.

Arti kel 2 Van de in zen ding en
a. Bij de in zen ding van boek jes moet aan de vol gen de voor waar den wor den vol daan:
1. ge bruik dient te wor den ge maakt van ze gel boek jes, resp. van post stuk map pen, wel ke
door de ve re ni ging te gen de door het be stuur vast ge stel de prij zen be schik baar worden
gesteld.
2. de boek jes wor den op kos ten van de in zen der aan de RZC toe ge zon den. Indien toe zen ding 
per post ge schiedt, die nen de zen ding en aang ete kend te wor den toe ge zon den. De boek jes
die nen uit slui tend het for maat van ca 16x12 cm te heb ben (post stuk ken in omslagen).
3. de ze gels moe ten land bij land in chro no lo gi sche volg or de zijn ing eplakt, op deug de lij ke
wij ze zijn be ves tigd en wel zo da nig, dat zij, zon der te wor den ver wij derd, ook aan de ach -
ter zij de ge heel kun nen wor den be ke ken; ong ebruik te ze gels, die niet wor den ing eplakt,
moe ten deug de lijk ver pakt, doch – zon der de ver pak king te be scha di gen – uitneembaar
worden aangeboden.
4. van be scha dig de en ge re pa reer de ze gels moet naast de ver koop prijs de let ter “G”(ge
schon den) wor den ver meld; van de ge bruik te ze gels waar van de ver nie ti ging niet door de
post is ge schied, moet daar dui de lijk de let ter “GS”(ge le gen heids stem pel) worden geplaatst.
5. op de bui ten zij de van het boek je dient op de daar toe aang ewe zen plaats de to ta le ver -
koop prijs der ze gels te wor den ver meld. Het lid maat schaps num mer van de in zen der dient
even eens te worden vermeld.
6. de ze gels be ho ren te wor den ge num merd vol gens een ca ta lo gus, waar van naam en jaar
van uit gif te op de voor zij de of de bin nen zij de van het boek je die nen te worden aangegeven.
7. de prijs wordt in Euro’s vast ge steld en deze dient on der of bij elke ze gel of se rie ze gels,
vel le tjes, blok jes, FDC’s en post waar de stuk ken dui de lijk en on uit wis baar te wor den ver -
meld. Voorts is het ge wenst aan te ge ven: ge bruikt (o), ong ebruikt met plak ker (x) of post fris
(xx), zo no dig de naam van het land of ge bied, waar van de zegel (s) afkomstig zijn/is.
8. het is ge wenst de ca ta lo gus waar de te ver mel den, doch uit slui tend bo ven het ze gel of de
se rie ze gels. Bij be te re ze gels stem pels doortrekken.
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b. Ter stond na dat één of meer boek jes in diens be zit zijn ge ko men, be ves tigt de RZC schrif te -
lijk de ont vangst daar van aan de in zen der, on der op ga ve van de aang ege ven ver koop prijs,
ge spe ci fi ceerd per boek je, als me de van het num mer, waar on der het/de boek je (s) in het RZV
is/zijn opgenomen.

c. De RZC heeft de be voegd heid om boek jes, wel ke niet vol doen aan de in lid a van dit ar ti kel 
ge noem de voor waar den, dan wel ze gels be vat ten wel ke niet aan re de lij ke ei sen van kwa li -
teit vol doen, te wei ge ren. Onder op ga ve van re den(en) wor den deze boek jes of ze gels door
hem aan de in zen der op diens kosten teruggezonden.

d. Inzen ders of hun erf ge na men heb ben het recht één of meer hun ner ing ezon den boek jes
te rug te vra gen, in welk ge val de te rug zen ding op hun kos ten on mid del lijk zal plaats vin den,
na dat de om loop in de sek tie, waar in de boek jes zich ten tij de van hun ver zoek be vin den, is
beëindigd.

e. Inzen ders of hun erf ge na men kun nen de RZC ver zoe ken om, ter wijl hun boek jes nog in
cir cu la tie zijn, een glo baal be re ken de tus sen tijd se af re ke ning van de op brengst van reeds
ver koch te ze gels te ont vang en. Aan zo da ni ge ver zoe ken wordt steeds vol daan, in dien het
aan de in zen der toe ko mend bedrag Euro 125,- overtreft.

Arti kel 3
De in zen der van post ze gels wordt door het enk ele feit van in zen ding ge acht over tuigd te
zijn van de echt heid der ing ezon den ze gels en van de daar op voor ko men de af stem pe ling en,
ten zij hij het te gen deel uit druk ke lijk heeft aang ege ven. Moch ten in een in zen ding val se ze -
gels of ze gels met val se af stem pe ling en, die niet als zo da nig zijn aang eduid, wor den aang -
etrof fen, of kan daar over ge re de twij fel ont staan, dan kan de RZC be slui ten het
rond zend boek je uit de rou la tie te ne men of de be tref fen de ze gel uit het boek je te ver wij de -
ren en de in zen der ver zoe ken deze aan de ve re ni ging af te staan voor de fal si fi ca ten ver za -
me ling van de Bonds keu rings dienst. In ge val van twij fel kan de RZC be slis sen dat de ze gel
slechts voor rond zen ding wordt toe ge la ten, in dien op kos ten van de in zen der keu ring heeft
plaats ge von den.

Arti kel 4 Van de rond zen ding en
a. De RZC zorgt voor de ver zen ding der boek jes. Indien dat het RZV be vor dert, zal hij kun nen 
over gaan tot het vor men van sek ties, waar in le den zijn bij eeng ebracht naar woon- en/of ver -
za mel ge bied. Indien over we ging en van prak ti sche aard zich daar te gen niet ver zet ten zal de
in de ling der le den daar bij zo da nig ge schie den, dat ie der der deel ne mers bij toer beurt als eer -
ste deelnemer een zending ontvangt.

b. Ie der lid, dat aan het RZV wenst deel te ne men, is ver plicht bij het be stuur een num mer -
stem pel aan te vra gen te gen be ta ling van het daar voor vast ge stel de be drag. Bij be ëindiging
van zijn lid maat schap moet dit num mer stem pel weer aan het be stuur wor den te rug ge zon -
den, waar na geen res ti tu tie van het statiegeld plaatsvindt.
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c. Ie der lid, aan wie boek jes wor den toe ge zon den, heeft het recht daar uit ze gels te ko pen te -
gen de bij of on der de be tref fen de ze gels aang ege ven ver koop prijs. De ei gen dom wordt eerst 
ver kre gen door betaling aan de RZC.

d. Ie der lid, dat deel neemt aan het RZV, moet de vak jes van door hem ge koch te ze gels voor -
zien van een af druk van zijn num mer stem pel. Elke an de re aan dui ding is verboden.

e. Ver wis se ling van ze gels zal tot ge rech te lij ke ver vol ging leiden.

f. Bij ont vangst van een zen ding dient het lid te on der zoe ken, of zich in de boek jes één of
meer open vak jes be vin den, die niet zijn af ge te kend, in over een stem ming met het be paal de
in lid d van dit ar ti kel. Indien dat het ge val blijkt te zijn, dient door het be tref fen de lid in de
be wus te vak jes een aan te ke ning te wor den ge plaatst, lui den de als volgt: “open aang etrof fen 
bij ont vangst door naam plus stem pel num mer”. Bij ont bre ken van één of meer boek jes dient 
een aan te ke ning aan de zen ding te wor den toe ge voegd, lui den de als volgt: “niet aang etrof -
fen het/de boek je(s) bij ont vangst door naam plus stem pel num mer”. Zo wel bij vast stel ling
van open vak jes als bij ont bre ken van één of meer boek jes dient de voor gang(st)er ter stond
te wor den ge waar schuwd, die daar voor aan spra ke lijk is. Het lid doet van het door hem
geconstateerde tevens melding aan de RZC.

g. De le den zijn ge hou den ont -
vang en zen ding en ui ter lijk drie
maal 24 uur (zon- en feest da gen
niet mee ge re kend) na de dag,
waar op de ont vangst plaats -
vond, te rug te zen den aan de
RZC (of het sec tie hoofd), dan wel
door te zen den aan een aang ege -
ven lid, zulks al naar ge lang de
aan wij zing en van de RZC lui den.
Zen ding en mo gen niet on ver pakt 
worden verzonden of afgeleverd. 

Het verd ient aan be ve ling de op -
vol ger, aan wie de zen ding
wordt door ge ge ven / ge zon den,
daar van te le fo nisch of per e-mail 
in ken nis te stel len en een dui de -
lij ke af spraak te ma ken. Bij va -
kan ties of af we zig heid moe ten
zen ding en voor aan vang hier van 
zijn door ge ge ven / ver zon den.
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h. Van af we zig heid lang er dan drie da gen du ren de, ve ran de ring van woon plaats, het heer -
sen van be smet te lij ke ziek te in het ge zin van het lid of zijn of haar om ge ving en van alle an -
de re om stan dig he den, wel ke be lem me rend kun nen wer ken op het func ti o ne ren van het RZV, 
moet het lid tij dig ken nis geven aan de RZC of het sectiehoofd.

i. Het is niet toe ge staan in boek jes an de re op mer king en te plaat sen dan die, wel ke be trek -
king heb ben op ge con sta teer de open vak jes en op de door de in zen der ge maak te fou ten in -
za ke echt heid, num me ring of ca ta lo gus waar de van be paal de ze gels, op door de in zen der
niet ver mel de ge bre ken aan ze gels of an de re frau de. Opmer king en moe ten mede het lid -
maat schaps num mer en de pa raaf van de ma ker ver mel den. De op mer king en mogen
uitsluitend met zacht potlood worden aangebracht.

j. De RZC heeft na over leg met het da ge lijk se be stuur de be voegd heid een deel ne mer, die
zich niet of niet vol le dig aan de in dit ar ti kel weer ge ge ven ver plich ting en blijkt te hou den,
tij de lijk of blij vend van het RZV uit te sluiten.

k. Het tij de lijk of blij vend uit ge slo ten lid ont vangt ten spoe dig ste daar van ken nis ge ving on -
der op ga ve van de re den(en), die aan lei ding tot zijn uit slui ting vorm den. Van een be slis sing
tot blij ven de uit slui ting kan het be tref fen de lid in be roep gaan bij de algemene vergadering.

Arti kel 5 Van de aan spra ke lijk heid
a. De boek jes cir cu le ren voor re ke ning en ri si co van de in -
zen ders. De ve re ni ging is daar om niet aan spra ke lijk voor
scha de door be scha di ging of ver mis sing van ing ezon den
ze gels.

b. De ve re ni ging draagt te gen over in zen ders slechts aan -
spra ke lijk heid voor boek jes, zo lang deze zich ten hui ze
van de RZC en de ove ri ge func ti o na ris sen in het rond zend -
ver keer be vin den, en dan uit slui tend voor de ge beur te nis -
sen waar te gen en tot de be dra gen waar toe een ge slo ten
ver ze ke ring dek king biedt, zoals door de vereniging is
afgesloten.

Arti kel 6
a. Be hou dens ie de re ver ze ke rings dek king, is ie der lid, dat aan het RZV deel neemt, vol le dig
en per soon lijk aan spra ke lijk voor de zich on der zijn be rus ting be vin den de boek jes, van af het 
ogen blik, dat hij de boek jes heeft ont vang en, tot dat hij de boek jes aang ete kend heeft door -
ge zon den, dan wel heeft uit ge le verd aan de ge ne aan wie hij – over eenk om stig de aan wij -
zing en van de RZC  of het sec tie hoofd– ge hou den was door te zen den, dan wel uit te le ve ren
te gen ont vangst be wijs. De aan spra ke lijk heid strekt zich uit tot de han de ling en, die in de be -
tref fen de pe ri o de door der den met of in deze boek jes wor den ge pleegd. 
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b. Een lid wordt ge acht een zen ding boek jes te heb ben ont vang en, zo dra deze te zij nen hui -
ze door hem zelf of een door hem daar toe ge mach tig de in ont vangst is ge no men. Een lid,
aan wie een zen ding aang ete kend per post is toe ge zon den met juis te adres se ring en het
TNT- of een an de re of fi ci ële post ver zen dor ga ni sa tie-ont vangst be wijs heeft ge te kend, resp.
la ten te ke nen, wordt geacht deze zending te hebben ontvangen.

Arti kel 7 Van de fi nan ci ën
a. De RZC is be last met en ve rant woor de lijk voor het gel de lij ke be heer van het RZV. Hij
draagt zorg voor de in ning der ver schul dig de be dra gen van door de le den ge koch te ze gels
en af re ke ning met de in zen ders der boek jes. Hij brengt jaar lijks een schrif te lijk ver slag uit
aan de al ge me ne ver ga de ring.

b. Inzen ders en deel ne mers aan het RZV on der wer pen zich na druk ke lijk aan de boek hou ding 
en ad mi ni stra tie van de RZC, wel ke boek hou ding en ad mi ni stra tie wor den ge acht vol le dig
be wijs op te le ve ren, be hou den te leveren tegenbewijs.
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Arti kel 8
a. Ge lijk tij dig met zijn door de RZC uit het RZV ge no men boek jes ont vangt de in zen der van
de RZC een af re ke ning van de uit zijn boek jes ver koch te ze gels; het to ta le be drag wordt hem 
– on der in hou ding van de door het be stuur vast ge stel de ver koop pro vi sie ten bate van de ve -
re ni ging en van de kos ten van te rug zen ding der boekjes – overgemaakt.

b. Indien de in zen der nog fi nan ci ële ver plich ting en te gen over de ve re ni ging heeft, kun nen
deze in min de ring op het hem toe ko men de be drag worden gebracht.

Arti kel 9
a. De deel ne mer aan het RZV is ver plicht bin nen 7 da gen na door zen ding der boek jes de
daar uit door hem ge koch te ze gel(s) en of post stuk ken te be ta len aan de RZC op de wij ze zo als 
door deze is aang ege ven.

b. Indien een deel ne mer na aan ma ning tot be ta ling hier aan geen ge volg geeft, be slist het be -
stuur om trent de te vol gen ge drags lijn. Alle op de in vor de ring val len de kos ten, zo wel ge -
rech te lij ke als bui teng erech te lij ke wor den op de na la ti ge deel ne mer ver haald; ver re ke ning
met zijn ei gen in zen ding en – voor zo ver deze nog niet uit het RZV zijn ge no men – kan door
het bestuur plaatsvinden.

Arti kel 10 Slot be pa ling en
Over ge schil len, wel ke be tref fen de de toe pas sing van dit re gle ment moch ten rij zen, wordt
naar bil lijk heid door het be stuur be slist.

Dit re gle ment is vast ge steld in de Alge me ne Ver ga de ring van 17 ja nu a ri 2009 en treedt met
ing ang van die dag in de plaats van het voorgaande.
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Vei ling re gle ment

Arti kel 1 Inzend voor waar den
a. Ma te ri aal kan, des ge wenst na voor over leg, voor re ke ning en ri si co van de
in zen der wordt toe ge zon den aan de vei ling mees ter. Alle ma te ri aal dient
zorg vul dig te wor den ver pakt ter voor ko ming van be scha di ging en ver mis sing. Deze voor -
waar de geldt even eens bij over hand i ging aan de vei ling mees ter. Naam, adres, lid num mer en 
bank- of gi ro num mer die nen dui de lijk ver meldt te wor den. Bij het niet vol doen hier van is de
vei ling mees ter niet ve rant woor de lijk en aan spra ke lijk voor be scha di ging en ver mis sing.
Omvang rijk en kost baar ma te ri aal dient per aang ete ken de post zen ding te wor den toe ge zon -
den. Elke zen ding dient ver ge zeld te zijn van een dui de lij ke en goed lees ba re be schrij ving
van de in houd en voor zien te zijn van de ver mel ding van de ca ta lo gus waar de en de even tu -
eel ge wen ste in zet prijs. Bij het niet vermelden van een inzetprijs zal de veilingmeester deze
naar redelijkheid bepalen.

b. Inzen ding en kun nen be trek king heb ben op post ze gels, post stuk ken en fi la te lis ti sche li te -
ra tuur van het Scan di na vi sche verzamelgebied.

c. Door het toe zen den, resp. over hand i ging van ma te ri aal geeft de in zen der te ken nen met
de voor waar den, even als de verd ere in houd van dit re gle ment be kend te zijn en deze te
aanvaarden.

d. Inde ling, ver ka ve ling en het vast stel len van de in zet prij zen ge schie den door de vei ling -
mees ter, met voor ken nis van en des ge wenst in over leg met de inzender. 
Het be stuur kan in voor ko men de ge val len af wij ken van de in ar ti kel 2 lid d ge noem de per -
cen ta ges. Dit be sluit zal in de no tu len van de be stuurs ver ga de ring, waar in dit be sluit valt,
worden vastgelegd.

e. De vei ling mees ter draagt er zorg voor, dat aan de in zen der ge rui me tijd vóór het tijd stip
van de vei ling een op ga ve wordt ver strekt van de num mers, waar on der de aan de in zen der
toe be ho ren de ka vels zul len worden geveild.

f. Ten min ste tien da gen vóór de da tum der vei ling wordt aan de in zen der een exem plaar van 
de be tref fen de vei ling lijst toe ge zon den. Indien in zen der zich meent niet te kun nen ve re ni -
gen met in de ling, ver ka ve ling en/of ver mel de in zet prij zen van een of meer der hem toe be ho -
ren de ka vels be staat voor hem de mo ge lijk heid de voor ge no men ver koop te ver bie den, mits
de schrif te lij ke in struc tie daar toe ui ter lijk één dag voor de da tum der veiling in het bezit van 
de veilingmeester is.

g. De vei ling mees ter kan het vei len de le ge ren, maar een der ge lijk be sluit laat zijn ve rant -
woor de lijk heid onverlet. 
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h. Aan de in zen der wordt een vei ling pro vi sie in re ke ning ge bracht ter groot te van 10% over
de op brengst prijs en de even tu e le re tour kos ten van niet ver koch te ka vels. Afre ke ning ge -
schiedt zo mo ge lijk bin nen vijf we ken na af loop der vei ling. Ka vels met een to ta le waar de
van  50 euro  of meer, die op ge stuurd moe ten wor den, zul len aang ete kend ver zon den wor -
den. De kos ten voor aang ete kend ma te ri aal en de ver pak kings kos ten, even tu eel met aang -
ege ven waar de, wor den aan de in zen der of ko per door be re kend. Le den die be zwaar ma ken
te gen een aang ete ken de zen ding kun nen de vei ling mees te op dra gen een zen ding als nor ma -
le post te ver stu ren op ei gen ri si co van de ei ge naar. Het ver zoek dient schrif te lijk, voor zien
van hand te ke ning, te worden gedaan. Een e-mail bericht zonder handtekening wordt niet
geaccepteerd. 

Arti kel 2 Ver koop voor waar den
a. De ver koop ge schiedt met 10% op geld en euro 0,25 ta fel geld voor ie der aang ekocht ka vel.
Bij op stu ren per post zijn ook de ver zend kos ten ver schul digd. Het to ta le be drag moet bin -
nen tien ka len der da gen wor den be taald. Ko pers die zich aan deze ver plich ting niet hou den
wor den schrif te lijk in ken nis ge steld dat de aang ekoch te ka vels niet eer der wor den ver -
stuurd dan na dat het ver schul dig de be drag op de re ke ning van de ve re ni ging is bij ge schre -
ven. De hoog te van het uni for me ta fel geld wordt vast ge steld c.q. ge wij zigd door de
al ge me ne ver ga de ring. Tij dens de vei ling pau ze en na af loop van de vei ling be staat de ge le -
gen heid ge koch te ka vels te gen be ta ling mee te ne men. De ko pers krij gen een re ke ning toe -
ge zon den, wel ke bin nen tien da gen na toe zen ding moet wor den voldaan. 

b. De vei ling ge schiedt tot 10 Euro met een ver ho ging van 0,50 Euro, van 10 tot 50 Euro met
1 Euro, van 50 tot 100 Euro met 2 Euro en bo ven 100 Euro met 5 Euro. 

c. Elke ka vel wordt aan de hoog ste bie der toe ge we zen. In ge val van twij fel over de vraag wie 
de hoog ste bie der is, be slist de vei ling mees ter. Hij kan even tu eel be slui ten de be tref fen de
ka vel op nieuw ter veiling te brengen. 

d. Deze ka vels wor den in de vol gen de vei ling en, ten zij de in zen der hier be zwaar te gen heeft, 
voor de twee de maal min 15% en voor de der de maal min 25% van de voor gaan de in zet ge -
veild. Het be stuur kan in voor ko men de ge val len af wij ken van ge noem de per cen ta ges. Dit be -
sluit zal in de no tu len van de be stuurs ver ga de ring, waar in dit besluit valt, worden
vastgelegd.

e. Alle ka vels wor den ver kocht, zo als zij in de vei ling ter ta fel zijn ge bracht. De echt heid der
ze gels wordt door de in zen der ge ga ran deerd, be hal ve van zich in ver za me ling en, res tan ten,
stock boe ken, enz. be vin den de ze gels. De kwa li teit is naar beste weten omschreven.

f. Fo to ko pie ën van ka vels wor den te gen ver goe ding van de por to kos ten en pro duc tie kos ten
verstrekt.

g. Be hou dens aang evraag de ver leng ing in ge val van keu ring die nen re cla mes bin nen ze ven
da gen na de vei ling, resp. bin nen ze ven da gen na de da tum van toe zen ding der ge koch te ka -
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vel(s) te wor den ing ediend bij de vei ling mees ter. Re cla mes zijn mo ge lijk op alle ka vels van
ten hoog ste vijf ze gels, dan wel van een com ple te se rie, in dien de be schrij ving we zen lijk af -
wijkt van de staat, waar in de be tref fen de ka vel zich be vindt. Bij alle re cla mes moe ten de ze -
gels in de zelf de staat wor den te rug ge ge ven, als waarin zij zich ten tijde van de koop
bevonden.

h. Het ri si co van het ge koch te gaat bij de toe slag over op de ko per; het ei gen dom ont staat
eerst na vol le di ge be ta -
ling. Ka vels met een to ta -
le waar de van € 50,— of
meer, die op ge stuurd
moe ten wor den, zul len
aang ete kend ver zon den
wor den. De to ta le kos ten
voor aang ete kend ma te ri -
aal, even tu eel met aang -
ege ven waar de, wor den
aan de in zen der of ko per
door be re kend. Le den die
be zwaar ma ken te gen een 
aang ete ken de zen ding
kun nen de vei ling mees te
op dra gen een zen ding als
nor ma le post te ver stu ren 
op ei gen ri si co van de ei ge naar. Het ver zoek dient schrif te lijk, voor zien van hand te ke ning, te 
wor den gedaan. Een e-mail bericht zonder handtekening wordt niet geaccepteerd.

Arti kel 3 De vei ling; wij ze van be kend ma king, vei ling lijst, toe gang
a. Over tijd stip, plaats en in houd van een vei ling wor den alle le den der ve re ni ging door mid -
del van ge lijk tij di ge toe zen ding van een vei ling lijst ing elicht, ten min ste tien da gen vóór de
dag, waar op de vei ling zal plaats heb ben. Het be stuur is niet aan spra ke lijk als de vei ling lijst
niet tij dig ont vang en is door ver tra ging in de post be zor ging of on juis te adres se ring.

b. De vei ling lijst voor elke vei ling be vat alle in for ma tie, wel ke voor de ont vang ers ge acht
moet wor den van be lang te zijn.

c. Tot een vei ling heb ben uit slui tend toe gang de le den, die aan hun ver plich ting en te gen de
ve re ni ging heb ben vol daan. Het da ge lijks be stuur kan in bij zon de re ge val len be slui ten
niet-le den toe gang te ver le nen en toe stem ming te ge ven des ge wenst als koper op te treden.

Arti kel 4 Afge las ting en uit stel van een vei ling
a. Het be stuur is be voegd in het ge val van zeer bij zon de re, on voor zien ge weest zijnde om -
stan dig he den een al voor een be paal de da tum aang ekon dig de vei ling geen door gang te doen 
vin den en op te schor ten naar een la te re da tum en even tu eel an de re plaats. Ken nis ge ving
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over de da tum waar op en de plaats waar de op ge schor te vei ling als nog zal wor den ge hou -
den, zal aan alle le den wor den ge zon den met in acht ne ming van de termijn als bedoeld in
art. 3, lid a.

b. Voor de fi nan ci ële en an de re ge vol gen, wel ke uit af ge las ting en uit stel voor in zen ders
moch ten voort vloei en, is het be stuur nim mer aansprakelijk.

Arti kel 5 Echtheid 
a. De in zen der van ka vels wordt door het enk ele feit van in zen ding ge acht over tuigd te zijn
van de echt heid van het ing ezon den ma te ri aal, ten zij hij het te gen deel uit druk ke lijk heeft
aang ege ven. Moch ten in een in zen ding val se stuk ken wor den aang etrof fen, die niet als zo -
da nig zijn aang eduid, of kan daar over ge re de twij fel ont staan, dan kan de vei ling mees ter be -
slui ten het ma te ri aal niet in vei ling te ne men en de in zen der ver zoe ken deze aan de
ve re ni ging af te staan voor de fal si fi ca ties ver za me ling van de Bonds keu rings dienst. In ge val
van twij fel kan de vei ling mees ter be slis sen dat het ma te ri aal slechts voor vei ling wordt toe -
ge la ten, in dien op kos ten van de in zen der keu ring heeft plaats ge von den. Het keu rings rap -
port wordt met het ma te ri aal ter vei ling ge bracht.

b. De ko per op een vei ling heeft het recht om ui ter lijk ter ge le gen heid van zijn be ta ling ken -
baar te ma ken dat hij het aang ekoch te ma te ri aal aan vaardt on der voor be houd van keu ring.
De ko per is ge hou den het ma te ri aal on ver wijld voor keu ring aan te bie den bij een ter zake
er ken de in stan tie en ing eval van eni ge be mer king die niet in de vei ling om schrij ving is op ge -
no men, het ka vel te re tour ne ren bin nen één maand na de vei ling. Deze ter mijn kan tel kens
met een maand wor den ver lengd, in dien de be han de ling ster mijn van het keu rings in stel ling
dat met zich mee brengt. Inge val van een al dus op goe de grond ge re tour neer de ka vel ont -
vangt de ko per zijn koop prijs re tour, als me de de ge maak te kos ten ter zake keu ring, met een
maxi mum van 10% van de koop prijs ter vei ling. Zo lang om trent het re tour ne rings recht nog
niet is be slist, wordt het ka vel nog niet af ge re kend met de in zen der. Ingeval van een
gegronde retournering worden de keuringskosten doorbelast aan de inzender.

Arti kel 6 Ver ze ke ring
Alle ter vei ling aang ebo den ma te ri a len wor den door de vei ling mees ter met de no di ge zorg
be han deld. De ve re ni ging voor ziet in een ver ze ke ring ter dek king van dief stal en ver lies
(waar on der ver nie ti ging) van het ma te ri aal, zo lang het on der be heer van de vei ling mees ter
is. De ve re ni ging is niet aan spra ke lijk voor dief stal en ver lies.

Arti kel 7 Slot be pa ling

In de ge val len, waar in het re gle ment niet voor ziet, neemt het be stuur een bin den de be slis -
sing, wel ke zo veel als mo ge lijk is in over een stem ming zal zijn met de strek king van de in -
houd van dit reglement.

Dit re gle ment is vast ge steld in de Alge me ne Ver ga de ring van 17 ja nu a ri 2009 en treedt de
vol gen de dag in de plaats van het voorgaande.
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REGLEMENT COMMISSIE NALATENSCHAPPEN

Arti kel 1 Doel stel ling
Voor de ver le ning van ad vies bij en be gel ei ding van de ver koop der tot het werk ter rein van
de ve re ni ging be ho ren de ver za me ling en van over le den le den is door de ve re ni ging ing esteld 
een Com mis sie Na la ten schap pen (in het ver volg aang eduid met “CN”).

Arti kel 2 Inscha ke ling CN
a. Uit slui tend op daar toe ge daan schrif te lijk ver zoek van de tot de na la ten schap ge rech tig -
den van een over le den lid of van hun ge mach tig de zal CN haar werk zaam he den ter hand ne -
men en uit voe ren.
b. Ver zoe ken tot in scha ke ling van CN die nen te wor den ge richt tot de se cre ta ris der ve re ni -
ging.

Arti kel 3 Taak om schrij ving
De werk zaam he den van CN om vat ten:
a. de sa men stel ling van een of meer in ven ta ri sa tie lijs ten, ge rang schikt naar de aard der
aang etrof fen ver za me ling en;
b. het ge ven van een in di ca tie be tref fen de de ver koop waar de der op de in ven ta ri sa tie lijst(en) 
ge plaat ste ver za me ling(en) en on derd elen daar van;
c. ver le ning van ad vies be tref fen de de meest doel tref fend ge ach te wij ze van ver koop, daar -
on der be gre pen ad vies be tref fen de even tu e le schei ding of sa men voe ging van de ver za me -
ling(en) en/of on derd elen daar van;
d. an de re hulp ver le ning wel ke mocht wor den ver langd, uit slui tend in dien en voor zo ver val -
lend bin nen de doel stel ling van CN.

Arti kel 4 Sa men stel ling
a. CN be staat uit ten min ste drie per ma nen te le den. De CN zal van elk door of na mens na be -
staan den ge daan ver zoek tot in scha ke ling van de CN wor den aang evuld met een toe ge voegd 
lid.
b. De per ma nen te le den wor den, op voord racht van het be stuur, be noemd en ont sla gen door 
en uit de le den van de ve re ni ging. De be noe ming is voor on be paal de duur. Ie der lid van de
ve re ni ging kan aan het be stuur ver zoe ken een be staand lid (le den) te ver vang en door een
nieuw voor te dra gen lid. Voor dracht moet ge schie den door een schrif te lijk ver zoek, ge richt
aan het be stuur, on der te kend door tien stem ge rech tig de le den. Het ver zoek zal in de eerst
ko men de le den ver ga de ring wor den ge a gen deerd en in stem ming wor den ge bracht. Het\de
toe ge voeg de lid\le den wordt\wor den op voord racht van de per ma nen te le den, be noemd
door het be stuur.
In ge val van dring en de nood zaak kan het be stuur, in af wach ting van een be sluit van de al ge -
me ne le den ver ga de ring tot ont slag, een lid van de com mis sie schor sen, tot aan het be sluit
van de al ge me ne ledenvergadering.
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c. bij zijn voord racht aan de le den der ve re ni ging streeft het be stuur er naar dat een zo
breed mo ge lij ke ken nis ter be schik king zal staan. Bij hun voord rach ten aan het be stuur zul -
len de per ma nen te le den er re ke ning mee hou den, dat de even tu eel be no dig de spe ci a lis ti -
sche kennis beschikbaar zal komen;
d. CN zal, zo zij daar be hoef te toe mocht heb ben, een be roep mo gen doen op de ken nis van
an de re le den der ve re ni ging.

Arti kel 5 Ver plich ting en
a. Bij het ver rich ten van in ven ta ri sa tie en an de re werk zaam he den, als be doeld in art. 3 als
ook bij plaats heb bend over leg met na be staan den of met hun ge mach tig de zul len steeds ten -
min ste twee le den der CN aan we zig en be trok ken zijn.
b. CN heeft over de haar tij dens haar werk zaam he den be kend ge wor den bij zon der he den te -
gen over der den ge heim hou dings plicht, slechts met dien ver stan de dat zij over het ver loop
van haar werk zaam he den het be stuur der ve re ni ging jaar lijks een glo baal schrif te lijk ver slag 
uit brengt;
c. het is de le den van CN niet toe ge staan uit de be oor deel de ver za me ling en on ders hands
aank open te doen, ten zij dat door de na be staan den, c.q. hun ge mach tig de wordt toe ge staan
en dan uit slui tend met in stem ming van alle in een be oor de ling be trok ken le den van CN,
even als met toe stem ming van het be stuur der ve re ni ging.

Arti kel 6 Aan spra ke lijk heid
a. CN ver richt haar werk zaam he den naar bes te we ten en kun nen, en bin nen een re de lijk te
ach ten ter mijn;
b. Zo wel de CN, als de ve re ni ging zijn niet aan spra ke lijk voor ach ter af on juist ge ble ken ad -
vie zen noch voor ge maak te be oor de lings- en waar de rings fou ten.

Arti kel 7 Kos ten
a. De als zo da nig op tre den de le den van CN ge nie ten ge ner lei ho no ra ri um;
b. De na be staan den, c.q. hun ge mach tig de ver bin den zich door het in roe pen van de bij stand
van CN alle door deze te ma ken reis- , ver blijfs- en ove ri ge kos ten voor hun re ke ning te ne -
men en op eer ste uit no di ging aan de ve re ni ging te rug te be ta len.
De CN kan voord at zij met haar werk zaam he den aan vangt aan de na be staan den een ra ming
van de te ver wach ten kos ten opgeven.

Arti kel 8 Inwer king tre ding
Dit re gle ment kan wor den aang ehaald als “Reg le -
ment Com mis sie Na la ten schap pen Skan di na vië” en
is bij be sluit van de Alge me ne Le den ver ga de ring
van 17 ja nu a ri 2009 op die da tum in wer king ge tre -
den.
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