
 

 

Bijzondere Statutaire Vergadering van Brabant  op 2 april 2022 
 
De Bijzondere Statutaire Vergadering van Brabant werd gehouden in het Bondsgebouw 
K.L.B.P.-F.R.C.P.B. , Park Horizon, gebouw 3, Leuvensesteenweg 510 te 1930 Zaventem. 
De aanwezigheidslijst werd vanaf 10:15 uur door de afgevaardigden van de clubs, door de 
commissarissen en door de leden van het comité van Brabant, ondertekend.  
 
Aanwezig: 
De heren Rudy De Vos , Yves Pauwels, Léon Poncé, Johann Vandenhaute (1),  bestuurders.  
De heren Francis Dochez, Tony Dewit en Daniel Goffin provinciale commissarissen. 
 
Verontschuldigd :  
De heer Vincent Schouberechts, bestuurder. 
De heren Stéphane Debon en Laurens Dumont provinciaal afgevaardigden. 
 
15 van de 34 kringen waren vertegenwoordigd. (2) 
9 medaillehouders hebben getekend.  
	
1. Verwelkoming. 

De voorzitter wenst iedereen welkom en stelt het nieuwe bestuur voor. Léon Ponce blijft 
voorzitter, Rudy De Vos wordt vice-voorzitter, Johann Vandenhaute wordt penningmeester, Yves 
Pauwels wordt de nieuwe sekretaris en Vincent Schouberechts adjunct-sekretaris. De provinciale 
afgevaardigden zijn Stéphane Debon et Laurens Dumont. 

 
 
2. Goedkeuring en bekrachtiging van de notulen van de Algemene Statutaire 

Vergadering van 2 oktober 2021 
Het verslag van de Algemene Statutaire Vergadering werd u reeds eerder toegestuurd. Er 
waren geen opmerkingen. 

  
 
3. Financiële toestand 2021, verslag van de penningmeester. 

Het verslag is gemaakt door Johann Vandenhaute wegens afwezigheid van Robert 
Duhamel. Robert Duhamel wil niet meer samenwerken om de balans van 2021 te maken. 
De rekeningafschriften waren moeilijk te bekomen omdat Dhr. Duhamel de bankkaarten 
niet heeft teruggegeven. Er zijn transfert gebeurt tussen de verschillende federaties van 
10.000 euro. In de boeken staan deze ingeschreven op termijnrekening 210-0583900-12 
maar er zijn geen sporen van gevonden in de boekhouding. Vermoeden is dat het een 
voorschot zou zijn voor de aankoop van het gebouw van 2011. Dit wordt verder bekeken 
met de nationale penningmeester. Na de afrekening was er een verschil van 72 euro, 
welke door de federatie is geregeld. Voor 2021 is er een negatief saldo van 600 euro, 
meest frappante zijn de kosten penningmeester voor 723,69 euro.  

 
 



4. Verslag van de verificateurs: de heren C. De Valck en J.-M. Musch. 
De controle door de verificateurs is gebeurd via post en mail. Begin maart slaagde de 
nieuwe penningmeester er in een idee te krijgen van de realiteit van de rekeningen. Men 
moet vaststellen dat er in de loop van het jaar 2021 allerlei verrichtingen over de lopende 
rekeningen van de provincie Brabant zijn gebeurd die niet thuishoren op deze rekening. 
Ondanks de hoge onkosten en de tegenwerking van de vorige penningmeester is de 
rekening correct voorgesteld. Wij kunnen slechts zeggen dat ondanks het kleine verlies te 
wijten aan de onkostennota van Robert Duhamel en aan enkele niet zeer heldere 
verrichtingen van zijn hand de rekening op het einde klopt. Wij vragen daarom aan de 
vergadering de balans van 2021 te aanvaarden als correct.  

 
    
5. Kwijting van de beheerders, penningmeester en verificateurs. 

De vergadering heeft bij wijze van handgeklap kwijting verleend. Johann vraagt om de 
verificateurs niets kwalijk te nemen voor de vorige jaren. Bij vragen door de verificateurs 
werd Dhr. Duhamel direct kwaad. Dhr. F. Dochez (op dat moment voorzitter) gaf ook 
mee dat Dhr. Duhamel nooit toeliet er bij te zijn bij de controle op zijn vraag. 

 
 
6. Benoeming van 2 verificateurs voor 2022. 

De heren de heren C. De Valck en J.-M. Musch zijn bereid om voor balans 2022 terug als 
verificateurs op te treden, met dank. 
 
 

7. Lidgeld 2022 – adreslijsten Belgaphil (stand van zaken). 
Vanaf 1 april is het lidgeld 2 euro per lid. Eind april moet het lidgeld betaald zijn, anders 
wordt de vereniging geschrapt. Verleden maand is er naar de verenigingen die nog niet 
betaald hebben een herinnering gestuurd. Ondanks deze zijn er nog altijd 7 verenigingen 
die niet betaald hebben. Phila Culture d’Evere (293) hebben laten weten dat ze hun 
activiteiten zijn gestopt. De meeste leden hebben onderdak gevonden in een andere 
Brusselse club. 
 

 
8. Provinciale medaille filatelistische verdienste 2021: 1 kandidatuur, de heer 

Stéphane Debon. 
Er zijn 15 verenigingen vertegenwoordigd en 9 stemmen van houders Provinciale 
medaille filatelistische verdienste. Totaal zijn er dus 24 stemmen uitgedeeld. Er zijn 18 ja 
stemmen en 6 onthoudingen.  
Dhr. Stéphane Debon is dusdanig verkozen voor de medaille van provinciale verdienste 
2021, van harte proficiat aan Stéphane. 
 
 

9. Regionale competitieve tentoonstelling BRAPHILEX 2022. 
De zaal is gereserveerd. Er zal een duo stamp zijn aan gebaseerd op een tekening van 
Dhr. A. Buzin, welke ook zal aanwezig zijn op de manifestatie. Er zijn 74 meter aan 
standhouders ingeschreven, deze zijn ondertussen afgesloten. Verwacht wordt ongeveer 
400 vierkante meter tentoonstelling, de inschrijvingen binnen te komen. Er kan nog 
worden ingeschreven tot eind mei. Kethefil zal aanwezig zijn met zijn 1 blad 
tentoonstelling. Dhr. Daniel Goffin vermeld dat indien de manifestatie niet zou mogen 
doorgaan er voorzieningen zijn  genomen om de verzamelingen toch te laten jureren. Er 
is ook een promotiestand voorzien door Natagora, een vereniging ter bescherming van de 
natuur. 
 

 



 
10. Kandidatuur regionale competitieve tentoonstelling 2023 en nationale 2024. 
• Er zijn nog geen officiële voorstellen voor 2023. Boortmeerbeek bekijkt de mogelijkheid 

om dit te organiseren, maar vraagt dan wel de hulp van KLBP Brabant. 
• Voor 2024 zijn we aan het zoeken naar een geschikte locatie. Er is geen duidelijkheid 

over de nodige aantal vierkante meters, na te vragen. 
• Dhr. D. Goffin heeft van bpost te horen gekregen tijdens de voorverkoop laatsleden in 

Estampuis dat er binnen twee jaar maar 3 voorverkopen per jaar meer zullen zijn, 1 in 
Vlaanderen, 1 in Wallonië en 1 in  Brussel. 

 
 
11. Internetsite Brabantphil. 
 

De website www.brabantphil.be is vernieuwd zowel in het Nederlands als het Frans. In de 
nieuwe versie zijn alle gegevens van de verenigingen nog niet aangepast. Aan de leden 
werd gevraagd om de fiche van hun vereniging na te kijken en eventueel aanpassingen 
door te geven. 
Om de activiteiten georganiseerd door de kringen beter te kenbaar te maken, vragen we 
om de informatie hierover door te sturen naar vandenhaute.johann@skynet.be en 
leon.ponce@gmail.com zodat het op de website en op facebook kan worden gepubliceerd.  

 
 
12. Varia. 
• Dhr F. Dochez: Malibran heeft zijn activiteiten herstart. 
• Vergadering: Zou het niet nuttig zijn om een brief te sturen naar de clubs met 

voorstelling van het nieuwe bestuur. Dit ook naar de clubs die de laatste jaren hebben 
afgehaakt om diverse redenen. Het bestuur zal dit ter harte nemen. 

 
Algemene info: Voor meer informatie over de reglementen en het intern reglement van de 
landsbond verwijzen we u naar de internetsite https://www.klbp.be. 
Voor info over de tentoonstellingsreglementen kan men steeds terecht bij de provinciale 
commissaris van de betreffende discipline. 
 
Yves Pauwels 
Secretaris 
________________________________________________________________________ 
 
(1)   Eveneens provinciale commissaris 
 
(2)  202 Unionphil * 205 Filatelistische Internetclub van Leuven *  215 Fortis Philatelic Club 
Belgium *  228 Postzegelkring “De Postiljon” * 230 Cercle Philatélique Régence * 249 
Koninklijke Filatelistische Kring Leuven * 260 Royal Club Philatélique de Wavre  *   262 
K.V.B.P. – Afdeling Leuven * 264 Cercle Philatélique Jodoigne  *  265 K.V.B.P. Keerbergen 
« De Posthoorn » * 266 K.V.B.P. Brussel Koekelberg *   269 Royal Cercle Philatélique de la 
Hulpe  *  272 Kethefil  *  275 Postzegelkring « Breughel » * 289 Vilvoordse Postzegelkring *  

 
________________________________________________________________________ 

 
Bankrekening : IBAN = BE16 2100 5806 6474 Website : www.brabantphil.be 
   

Yves Pauwels 
Zittert 129A – Asse 1730 

Yvesjean.pauwels@proximus.be 

Tel.: 0475-81.88.99  

 


