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Historisch overzicht PHILATRON.

In september 1977 startte in de bovenzaal van de Hoge Braken een werkgroep met de bedoeling 
om in Drunen een postzegelvereniging op te richten. Daarvoor bestond reeds een postzegelclub, 
overwegend personeelsleden van Lips B.V., die regelmatig bij elkaar kwamen in het Trefpunt, 
doch deze bijeenkomsten hadden geen officieel karakter. De werkgroep startte onder de vleugels 
van postzegelvereniging “De Langstraat e.o.” om de kinderschoenen te ontgroeien. Spoedig was 
de belangstelling dermate groot, dat er naar een andere behuizing gezocht moest worden, wat 
gevonden werd in Hotel Royal. Begin 1978 werd uit een vijftal inzendingen de huidige naam van 
onze vereniging gekozen. Door de steeds groeiende belangstelling voor een postzegelvereniging 
in Drunen werd in de vergadering op 20 maart 1978 gestemd om zelfstandig te worden, wat met 
algemene stemmen akkoord bevonden werd.
Na enkele maanden waren de officiële stukken opgemaakt en was Postzegelvereniging “Philat-
ron” geboren.
Het eerste bestuur bestond uit de heren F. Winkeler (voorzitter † 07-12-1981), J. in’t Veld (vice-
voorzitter) J. de Lange † (secretaris) en A. v.d. Zwet † (penningmeester)
Een eerste hoogtepunt was wel onze eerste open dag met ruilbeurs en een grote veiling (met een 
notaris!) op 12 mei 1979 in Hotel Royal.
September 1979 werd ons door Hotel Royal medegedeeld dat de vergaderzaal niet meer beschik-
baar kon worden gesteld. Bij bar Dominique vonden wij een nieuw onderkomen.
Tijdens de bestuursverkiezing in december 1980 waren de heren Winkeler en J. de Lange niet 
herkiesbaar. Wij vonden in de heren G. van Tongeren (voorzitter) en A. van Noort † (secretaris) 
nieuwe bestuursleden.
Begin 1982 gingen wij verhuizen naar De Stulp, waar wij ons 1e lustrum vierden. Eind 1983 
verhuisden wij weer naar onze huidige vergaderzaal ‘t Rad in Elshout. In 1989 stopte de heer 
G. van Tongeren als voorzitter, hij werd opgevolgd door de heer W. van der Wal †.
November 1990 vierden wij ons 12½ jarig jubileum in ‘t Rad.
Wegens verhuizing van de heer W. van der Wal in 1993 moesten wij een nieuwe voorzitter zoe-
ken. Een jaar later aanvaardde de heer J.J.A. Heeren het voorzitterschap, welke functie hij tot op 
heden vervult.
In de afgelopen 25 jaar is duidelijk gebleken dat Philatron in een behoefte voorziet en wij zien 
dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Het huidige bestuur dankt tenslotte de “oud” bestuursleden voor hun inzet en medewerking, 
waardoor het mogelijk geworden is, dat Philatron in Drunen een eigen plaats gevonden heeft.
Jubilarissen PHILATRON is aangesloten bij:
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art 1. Lidmaatschap en contributie.
a Aanmelden voor het lidmaatschap dient te geschieden door het invullen van het aanvraag 
 formulier bij de ledenadministrateur.
b. Bij het aanmelden maakt men een keuze tussen het A- of B lidmaatschap. A-leden zijn  
 tevens ingeschreven bij de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen en zij ontvangen  
 het maandblad “Filatelie”. B-leden zijn alleen lid van Philatron en ontvangen geen maand- 
 blad.
c. De naam van het kandidaat-lid wordt vermeld in de maandelijkse convocatie, volgend op  
 de dag van aanmelding. Indien tijdens de bijeenkomst, volgend op de bekendmaking in de  
 convocatie, door de leden geen bezwaar tegen het kandidaat-lid wordt ingebracht, is deze  
 vanaf die dag lid en contributie verschuldigd.
d. De contributie wordt ieder jaar vastgesteld door het bestuur na goedkeuring door de leden  
 tijdens een algemene vergadering.
e. De jaarlijkse contributie is in één bedrag verschuldigd en dient te worden betaald voor aan- 
 vang van het nieuwe kalenderjaar. Bij betaling na 31 december van het kalenderjaar wordt  
 € 5.00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij niet tijdige betaling kan opzegging  
 van het lidmaatschap door het bestuur van de vereniging volgen. Nieuwe leden, die tijdens  
 het kalenderjaar tot de vereniging toetreden, betalen contributie over de nog resterende  
 maanden van het jaar.
f. Hij of zij, die aspirant lid of begunstigend lid wil worden van de vereniging, meldt zich  
 daartoe bij de ledenadministrateur. Begunstigend lid kan worden: natuurlijke personen en  
 rechtspersonen.
g. Introductie van niet-leden is geoorloofd onder verantwoordelijkheid van het introducerende  
 lid. Personen die in principe lid van de vereniging kunnen zijn, mogen niet meer dan twee- 
 maal geïntroduceerd worden.
h. Beëindiging van het lidmaatschap door het lid zelf dient te geschieden door schriftelijke  
 opzegging bij de ledenadministrateur uiterlijk in de maand oktober vóór aanvang van het  
 nieuwe kalenderjaar. Opzegging c.q. schorsing van het lidmaatschap door het  bestuur ge 
 schiedt volgens de bepalingen zoals gesteld in de statuten.

Art. 2. Bestuur.
a. Het bestuur bestaat uit acht leden te weten:
 - Voorzitter
 - Vice voorzitter
 - Secretaris
 - Penningmeester tevens ledenadministrateur.
 De commissarissen van de rondzenddienst, de nieuwtjes- en materialendienst, de veiling- 
 dienst en de beurs worden als lid aan het bestuur toegevoegd. Bij een even aantal bestuurs-
 leden tijdens een vergadering is bij stakende stemmen, de stem van de voorzitter doorslag- 
 gevend.
b. De bestuursleden treden elke drie jaar af. Door de secretaris wordt een schema opgesteld  
 van die bestuursleden, die elk jaar op de nominatie staan om af te treden, echter zodanig,  
 dat per jaar maximaal de helft minus één aftreedt en het niet mogelijk is,  dat drie van de  
 bestuursleden te weten de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester  
 gelijktijdig aftreden. Een bestuursverkiezing vindt elk jaar plaats tijdens de algemene verga- 
 dering in maart. De stemming geschiedt bij handopsteken.
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c. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zijn:
 - Aftredende bestuursleden die zich herkiesbaar stellen.
 - Een lid, voorgedragen door het bestuur of door tenminste 10 leden. Deze kandidaat dient  
 tenminste drie achtereenvolgende jaren lid van de vereniging te zijn..
 De namen moeten uiterlijk twee weken vóór de algemene vergadering in maart schriftelijk  
 bij de voorzitter zijn ingediend, vergezeld van tenminste tien handtekeningen van leden.
d.  Indien een der bestuursleden, om welke reden dan ook, gedurende de zittingsperiode aftreedt  
 of de functie door overlijden vacant wordt, dan vult het bestuur zichzelf aan tot de eerstvol- 
 gende algemene vergadering, waarbij dat aangevulde bestuurslid kandidaat gesteld wordt  
 voor de resterende zittingsperiode.
e. De taken van het bestuur zijn als volgt verdeeld:
 - De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur de algemene en eventuele buitenge- 
   wone vergaderingen.
 - De vice-voorzitter vervangt de voorzitter indien nodig.
 - De secretaris verzorgt de correspondentie, stelt in samenwerking met de overige bestuurs- 
   leden de maandelijkse convocatie samen, stelt de agenda voor de te houden vergaderingen  
   op en notuleert alle vergaderingen en bijeenkomsten.
 - De penningmeester tevens ledenadministrateur ontvangt de contributie, beheert de financi- 
   ële middelen van de vereniging en houdt de ledenadministratie bij.
 - De commissarissen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de aan hen toegewezen  
   dienst van de vereniging.  
 - Alle overige taken verdeelt het bestuur in onderling overleg.

Art. 3. Financiën.
a. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
 - Contributie van de leden.
 - Donaties.
 - Advertenties in de convocatie.
 - Opbrengsten van de rondzenddienst, de beurzen, de nieuwtjes- en materialendienst en van  
   de veilingen en andere activiteiten.
 - Eventuele subsidies.
b. De penningmeester administreert de door hemzelf gepleegde financiële handelingen en  
 draagt zorg, dat aan het einde van het kalenderjaar mede met de door de vier diensten opge- 
 maakte resultatenrekeningen, één resultatenrekening en -balans wordt opgemaakt.
c. Elk jaar wordt uit de leden een kascommissie van twee leden benoemd tijdens de algemene  
 vergadering in maart. Leden van deze kascommissie blijven twee jaar in functie en treden  
 in verschillende jaren af. De commissie brengt in maart verslag uit aan de Algemene Leden- 
 vergadering over het financieel beheer in het voorafgaande kalenderjaar.

Art. 4. Vergaderingen.
a Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand, met uitzondering van de vakantie- 
 maanden.
b.    Elke maand, met uitzondering van de vakantiemaanden, vindt een bijeenkomst plaats ten 
 behoeve van de leden van de vereniging. Leden kunnen te allen tijde onderwerpen laten  
 agenderen bij de secretaris. 
c. In maart vindt de jaarvergadering plaats, waarin het bestuur de goedkeuring vraagt van  
 de leden over de door de penningmeester opgemaakte resultatenrekening en balans, zoals  
 bedoeld in art. 3 onder b en over de door de secretaris gevoerde activiteiten. 
 Tijdens deze vergadering vindt tevens de bestuursverkiezing plaats.



6

Art. 5 Handelen in strijd met de belangen van de vereniging en disfunctioneren
a  Indien een (bestuurs-)lid handelt in strijd met de belangen van de vereniging of zijn functie  
 niet naar behoren vervult, kan het bestuur het betreffende (bestuurs-)lid bij de Algemene  
 Ledenvergadering voordragen voor royement.
b  Een bestuursbesluit waarbij de voordracht tot royement wordt bekrachtigd, vereist een  
 meerderheid van 3/4 van het aantal aanwezige bestuursleden. In de vergadering dienen  
 tenminste 6 bestuursleden aanwezig te zijn.  
c  Het bestuursbesluit dient te worden geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Leden- 
 vergadering. 
d  Indien een (bestuurs-)lid zich schuldig heeft gemaakt aan zodanig handelen of nalaten dat  
 de belangen van Philatron ernstig zijn geschaad of van de overige bestuursleden voortzet- 
 ting van de samenwerking in het bestuur in redelijkheid niet kan worden gevergd, heeft  
 het bestuur de bevoegdheid het betreffende (bestuurs-)lid te schorsen. Ten aanzien van de  
 besluitvorming geldt hetgeen is vermeld onder b van dit artikel. 
e Schorsing heeft tot gevolg, dat het geschorste (bestuurs-)lid per direct onbevoegd is enige  
 (rechts-)handeling namens Philatron te verrichten, waaronder begrepen het aangaan van  
 overeenkomsten en het verrichten van betalingen. 

Algemeen.
In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

REGLEMENT NIEUWTJES- EN MATERIALENDIENST

Algemeen.
De Commissaris van de Nieuwtjes- en Materialendienst dient een administratie te voeren waaruit 
blijkt welke inkomsten en uitgaven in een kalenderjaar zijn gedaan.

Art. 1 Deelname:
Alleen leden van Philatron kunnen aan de nieuwtjes en materialen dienst meedoen. 

Art. 2 Bestelwijze:
Bestellingen dienen schriftelijk per bestelformulier of per mail ingeleverd worden bij de commis-
saris van de nieuwtjesdienst. Mondelinge of telefonische bestellingen worden niet aangenomen 
om verwarring te voorkomen.
Bestelling kunnen ook in abonnementsvorm gedaan worden zodat nieuwe uitgiftes zo snel 
mogelijk na verschijning geleverd kunnen worden. Door ondertekening van het bestelformulier 
verklaart men zich akkoord met de voorwaarden van het reglement voor deelname aan de nieuw-
tjesdienst.

Art. 3 Abonnementen:
Alleen leden van Philatron kunnen een abonnement via de nieuwtjesdienst nemen. Abonnemen-
ten dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij de commissaris nieuwtjesdienst. Na aanvraag 
van het abonnement dient de overeenkomst voor het abonnement ondertekend retour te worden 
gestuurd. Het abonnement kan alleen ingaan wanneer de overeenkomst ook daadwerkelijk 
ondertekend in het bezit is van de commissaris nieuwtjesdienst Door ondertekening van het 
aanmeldingsformulier verklaart men zich akkoord met de voorwaarden van het reglement voor 
deelname aan de nieuwtjesdienst. 
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Art. 4 Opzegging van het abonnement:
Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk bij de commissaris nieuwtjesdienst aange-
vraagd worden. Tijdens de opzegging dient rekening gehouden te worden met de opzegtermijn 
van drie maanden. Bij opzegging in verband met overlijden van de abonnementshouder geldt 
deze termijn niet en kan het met onmiddellijke ingang opgezegd worden.

Art. 5 Ontvangst:
De nieuwtjes en of materialen die besteld worden bij de nieuwtjesdienst worden op de clubavond 
aan de leden uitgereikt. Na ontvangst van de bestelde materialen dient men voor ontvangst te 
tekenen op de ontvangstlijst. Wanneer men niet zelf op de clubavond aanwezig kan zijn kan men 
ervoor kiezen dit door iemand anders te laten doen. Ook deze persoon zal dan voor ontvangst 
moeten tekenen. Wanneer men niet in staat is om de spullen zelf op te halen of door iemand te 
laten meenemen kan het eventueel ook opgestuurd worden.

Art. 6 Opsturen nieuwtjes en of materialen:
Wanneer iemand er voor kiest om de bestelde materialen op te laten sturen zal dit voor eigen 
rekening zijn. Verzending geschiedt uitsluitend per aangetekende post met ontvangstbevestiging. 
De kosten voor het versturen van nieuwtjes en of materialen zullen bij de factuur in rekening 
gebracht worden. Philatron kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor verlies 
of beschadiging tijdens het versturen van nieuwtjes en materialen.

Art. 7 Retourzending:
Wanneer er tijdens de ontvangst van de nieuwtjes en of materialen blijkt dat er iets niet goed 
geleverd, vermist of beschadigd is  dient dit dezelfde dag als de ontvangst heeft plaatsgevonden 
gemeld te worden. Men tekent dan niet voor ontvangst en laat de nieuwtjes en of materialen met 
opgaaf van reden achter bij de commissaris nieuwtjesdienst. Deze zal dan aan hand van de reden 
naar een passende oplossing zoeken.

Art. 8  Betaling van aankopen:
Afrekening van de geleverde nieuwtjes en of materialen dient per bank te gebeuren op de reke-
ning van de nieuwtjesdienst. Na ontvangst van de factuur dient men rekening te houden met een 
betaaltermijn van 15 dagen. Wanneer er niet binnen deze termijn betaald wordt kan de commis-
saris nieuwtjesdienst , na twee betalingsherinneringen ,de levering van nieuwtjes en of materialen 
stop zetten tot er een betaling heeft plaatsgevonden. Na de eerste betalingsherinnering is een 
opslag op de factuur verschuldigd van € 5,- voor administratiekosten. Het opschorten of stopzet-
ten van levering door Philatron ontslaat het lid niet van zijn verplichtingen jegens Philatron.  
Bij bestellingen die een bepaald bedrag te boven gaan kan een aanbetaling worden gevraagd, ter 
beoordeling door de Commissaris Nieuwtjes- en Materialendienst. 

Art. 9 Overtreding van de bepalingen.
Bij overtreding van de bepalingen uit dit reglement kan men tijdelijk of definitief geweerd 
worden van deelname aan de nieuwtjesdienst. De desbetreffende persoon ontvangt hier schrifte-
lijk bericht over met opgaaf van redenen die tot het besluit hebben geleid. Tegen uitsluiting van 
deelneming aan de nieuwtjesdienst kan de betrokken deelnemer binnen de termijn van één maand 
in beroep gaan bij het bestuur van de vereniging. Indien de beslissing tot uitsluiting door het 
bestuur wordt gehandhaafd, kan men hiertegen in beroep gaan en dan beslist in laatste instantie 
de algemene ledenvergadering.

Art. 10 Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Philatron. 
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REGLEMENT RONDZENDDIENST
Algemeen.
De Commissaris van de Rondzenddienst dient een administratie te voeren waaruit blijkt welke 
inkomsten en uitgaven in een kalenderjaar zijn gedaan.

Art. 1. Inzendvoorwaarden.
 Alleen leden van Philatron kunnen aan de rondzendingen van postzegelboekjes en FDC’s 
 deelnemen.
Art. 2. Het inzenden van postzegelboekjes.
a De boekjes mogen niet meer postzegels bevatten dan er per blad aan vakjes aanwezig zijn.
b In afwijking van lid a mogen series van meer dan tien zegels wel op één blad voorkomen,  
 mits het gebruikte zegels betreft en de serie compleet is.
c De zegels dienen behoorlijk gereinigd te zijn en zodanig zijn bevestigd dat de voor- en ach- 
 terzijde ervan zonder moeite kunnen worden gecontroleerd.
d Postfrisse zegels kunnen in klemstroken worden bevestigd, mits zodanig dat zij er niet uit  
 kunnen vallen. Postfrisse series kunnen worden ingezonden in doorzichtige zakjes, mits  
 overzichtelijk gerangschikt. Het is niet toegestaan gestempelde zegels in zakjes in te zenden.
e Beschadigde of gerepareerde zegels alsmede herdrukken moet door de inzender als zodanig  
 worden aangeduid.
f De commissaris rondzenddienst heeft het recht:
 - boekjes die niet aan de voorwaarden, gesteld in dit reglement voldoen, te weigeren.
 - inzendingen te weigeren, wanneer naar zijn mening de kwaliteit  van de zegels niet vol- 
 doende is en/of de gevraagde prijzen te hoog zijn.
g Het inzenden van boekjes kan uitsluitend geschieden aan de commissaris rondzenddienst.
h Door de inzending verklaart de inzender zich akkoord met de voorwaarden, zoals in dit  
 reglement omschreven.
i Voorschotten op de ingezonden boekjes worden niet verstrekt.
Art. 3. Verzekering en aansprakelijkheid.
a. De vereniging zorgt voor een verzekering tegen normale risico’s van brand en inbraak. 
 De kosten van deze verzekering komen ten laste van de inzender. 
b. Voor onrechtmatige handelingen, gepleegd door een deelnemer aan het rondzendverkeer,  
 kan voor de ontstane schade noch de vereniging noch een van de bestuursleden aansprake- 
 lijk gesteld worden.
c. Bij het onderzoek om vast te stellen of er al dan niet sprake is van een onrechtmatige daad  
 zal het bestuur van de vereniging alle medewerking verlenen om de (vermoedelijke) dader  
 op te sporen.
Art. 4. Afrekening.
a. Van de opbrengst van de uit de rondzendboekjes verkochte zegels dient 5% provisie ten  
 gunste van de vereniging te worden betaald.
b. Als voor terugzending van de boekjes aan de inzender kosten gemaakt worden zijn deze  
 voor rekening van de inzender.
c. Als regel vindt eenmaal per jaar een afrekening van de verkochte zegels plaats.
Art. 5. Malversatie en/of falsificatie.
 Bij het ontdekken van een malversatie en/of falsificatie zijn de deelnemers aan de rondzend- 
 dienst verplicht hiervan melding te maken aan de commissaris van de rondzenddienst.
Art. 6. Bijzondere gevallen.
 In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereni- 
 ging.
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Art. 1. Deelnemingsvoorwaarden.
a. Ieder lid van de vereniging kan aan het rondzendverkeer deelnemen, mits men dit schrifte- 
 lijk verzoekt en niet om enigerlei reden van deelneming is uitgesloten.
b. De aanmelding dient te geschieden middels het inzenden van een aanmeldingsformulier aan  
 de Commissaris van de Rondzenddienst.
c. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart men zich akkoord met de voor- 
 waarden van het reglement voor deelname aan het rondzendverkeer.
e. Deelname aan het rondzendverkeer wordt beëindigd door: bedanken, overlijden, verhuizing  
 naar een andere gemeente buiten het verzorgingsgebied van de vereniging, royement of  
 beëindiging van het lidmaatschap aan Philatron, of overtreding van de bepalingen van dit  
 reglement. 
Art. 2. Nummerstempel.
a. Aan iedere deelnemer wordt een nummer toegekend en een nummerstempel of nummerstic- 
 kers, verstrekt. De stickers worden door de vereniging verstrekt aan de deelnemers aan  
 het rondzendverkeer. Aan de deelnemers kan een bijdrage worden gevraagd ter dekking van  
 de kosten van de stickers. 
b. Bij beëindiging van de deelname aan het rondzendverkeer zal bij inlevering van het stempel  
 in 2011 € 3.00 worden terugbetaald. Met ingang van 2012 vindt geen restitutie meer plaats.
Art. 3. Ontvangst van een zending.
a. Iedere deelnemer is verplicht bij het in ontvangst nemen van een zending boekjes voor ont- 
 vangst hiervan te tekenen.
b. De zending boekjes, aanwezig ten huize van diegene, die aan het rondzendverkeer deel- 
 neemt, is verzekerd tegen de normale risico’s van brand en inbraak, mits men overeenkom- 
 stig de geldswaarde, die de boekjes vertegenwoordigen, voor een goede opberging zorg  
 draagt.
c. Iedere deelnemer dient bij ontvangst te controleren of er geen open vakjes in de boekjes  
 voorkomen, welke niet zijn afgestempeld. Is dit wel het geval dan dient men in het open  
 vakje de aantekening te plaatsen “open bevonden door lid-no...........” met een paraaf.  
 Verzuimt men dit dan kan men aansprakelijk gesteld worden voor de aangegeven waarde  
 van het ontbrekende zegel. In het andere geval is in principe degene aansprakelijk, waarvan  
 men het boekje in ontvangst heeft genomen.
d. Bij belangrijke afwijkingen dient hiervan terstond kennis te worden gegeven aan de com- 
 missaris rondzenddienst of aan degene van wie men de boekjes in ontvangst heeft genomen.  
 Na vaststelling van de afwijkingen en na verkregen toestemming van de commis saris rond- 
 zenddienst kan de rondzending van de boekjes verder worden vervolgd.
e. Het vastgestelde schadebedrag, in verband met het ontbreken van zegels of andere bescha- 
 digingen, dient door de betrokken deelnemer in geld te worden vergoed. Het schadebedrag  
 wordt door de commissaris van de rondzenddienst vastgesteld.
Art. 4. Aankoop van zegels.
a. Degene, die postzegels uit de boekjes neemt (dus aankoopt) is verplicht om in de open 
 gekomen vakjes duidelijk zijn nummerstempel af te drukken of zijn nummersticker aan te  
 brengen. Rode stempelinkt mag in geen geval gebruikt worden. - Dit is slechts voorbehou- 
 den aan de commissaris rondzenddienst. Bovendien is een andere wijze van merken in de  
 vakjes niet toegestaan.
b. Bij constatering van afwijkingen, beschadigingen aan de zegels, dient men dit te vermelden  
 op zijn retourkaart, welke men moet inleveren bij de commissaris rondzenddienst. 
 Bemerkingen inzake de vraagprijs etc. in de boekjes zijn niet toegestaan.
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c. Het is ten strengste verboden een zegel uit een boekje te verwijderen en te vervangen door  
 een andere zegel, ook al zou die laatste zegel een hogere cataloguswaarde hebben. 
 Een dergelijke handeling wordt aangemerkt als fraude. 
d.  Bij constatering van fraude kan een deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten,  
 onverminderd het recht van de inzender en de vereniging om schade op de fraudeur te 
 verhalen. 
Art. 5. Termijn van inzage.
a. De ontvangen rondzendboekjes mag men maximaal drie dagen in bezit houden. Na deze  
 termijn dient men de boekjes - conform de rondzendlijst - aan de volgende deelnemer door  
 te geven.
b. Bij overschrijding van deze termijn is een boete verschuldigd van € 0.25 voor iedere dag,  
 die men de rondzending in bezit gehouden heeft. Wanneer een rondzending langer dan zes  
 dagen wordt behouden kan de boete worden verhoogd tot € 0.50 per dag. Voor het risico  
 van een eventuele schade aan of vermissing van boekjes en materiaal van de vereniging  
 blijft de betrokkene echter volledig persoonlijk aansprakelijk en kan daarvoor door het  
 bestuur in rechte worden aangesproken.
Art. 6. Invullen van de rondzendlijst.
 Voordat een zending boekjes, in volgorde van de lijst, wordt doorgegeven aan de volgende  
 deelnemer, dient men de lijst volledig in te vullen. Hiertoe dient men in het vakje, waarin  
 de naam en nummer van de deelnemer zijn vermeld, op de juiste regel van  ieder boekje het  
 bedrag te vermelden van de gekochte zegels. Daarnaast dient men het totale bedrag van de  
 uitgenomen zegels van alle boekjes tezamen te vermelden. Dit bedrag moet overeen stem- 
 men met het bedrag dat op de retourkaart dient te worden vermeld.
Art. 7. Het doorgeven van een rondzending.
a. Iedere deelnemer is verplicht zich te houden aan de volgorde van de vermelde deelnemers,  
 zoals deze op de lijst is aangegeven.
b. Indien een deelnemer voor een langere periode niet thuis is of om een andere reden tijdelijk  
 niet aan de rondzenddienst kan deelnemen, bijv. wegens ziekte, dan zal dit tijdig moeten  
 worden doorgegeven aan de commissaris rondzenddienst.
Art. 8. Aftekenen voor ontvangst.
a. Bij overdracht van de boekjes is men verplicht om de retourkaart voor ontvangst te laten  
 tekenen door diegene, die de boekjes in ontvangst neemt. Na aftekening dient de kaart te  
 worden ingeleverd bij de commissaris rondzenddienst.
b. Indien men dit verzuimt wordt men geacht de boekjes nog in zijn bezit te hebben.
Art. 9. Betaling van aankopen.
a. De aangekochte zegels dient men binnen twee weken na aankoopdatum, te voldoen aan  
 de commissaris rondzenddienst. Betaling geschied à contant bij de commissaris rondzend- 
 dienst met vermelding van het nummer van de rondzending.
b. Bij een meermalige overschrijding van de termijn van betaling, heeft de commissaris rond- 
 zenddienst de bevoegdheid om tot schorsing over te gaan.
c. Het achterwege laten van betaling leidt onherroepelijk tot royement en tevens wordt overge- 
 gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag verhoogd met eventuele incassokosten.
Art. 10. Overtreding van de bepalingen.
a. Bij overtreding van de bepalingen uit dit reglement kan men tijdelijk of definitief van de lijst  
 van deelnemers aan de rondzenddienst worden afgevoerd.
b. De desbetreffende deelnemer ontvangt schriftelijk van het vorenstaande kennis, onder op 
 gave van de redenen, die tot het besluit hebben geleid.
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c. Indien een overtreding krachtens het bepaalde in artikel 4c  van de deelnemingsvoorwaar- 
 den wordt bewezen, dan heeft dit een onmiddellijke schorsing tot gevolg en wordt deze  
 deelnemer voorgedragen voor royement aan het bestuur, ongeacht de vraag of er daarnaast  
 tevens maatregelen van andere aard zullen worden toegepast.
d. Tegen uitsluiting van deelneming aan de rondzenddienst kan de betrokken deelnemer binnen  
 de termijn van één maand in beroep gaan bij het bestuur van de vereniging. Indien de  
 beslissing tot royement door het bestuur wordt gehandhaafd, kan men onder opgave van re 
 denen hiertegen in beroep gaan en dan beslist in laatste instantie de algemene ledenvergade- 
 ring.

REGLEMENT VEILINGDIENST

Algemeen.
De Commissaris van de Veilingdienst dient een administratie te voeren waaruit blijkt welke 
inkomsten en uitgaven in een kalenderjaar zijn gedaan.

Art. 1. Inzendvoorwaarden

1. Alle inzendingen dienen op uniforme Philatron omslagen te worden ingediend. De inzen- 
 der dient, indien hij daarover beschikt, zijn bankrekeningnummer of postgironummer op te  
 geven.
2. De inzender dient bij zijn in te leveren kavels een lijst in duplo te overleggen, waarop  
 de betreffende kavels duidelijk zijn omschreven. Het duplicaat wordt na ondertekening door  
 de veilingcommissaris aan hem teruggegeven en dient als ontvangstbewijs. De Commis- 
 saris van de Veilingdienst behoudt zich het recht voor, de omschrijving te wijzigen, aan te  
 vullen of te verbeteren. Ook kan de Commissaris van de Veilingdienst ingediende veilingka- 
 vels bijeenvoegen of splitsen. Inzendingen, die niet aan de inzendvoorwaarden voldoen kun- 
 nen worden geweigerd. 
3. Bij duurdere zegels, zeldzame tandingen of afstempelingen kan de veilingcommissaris een  
 keuringsrapport van een erkende keurings-commissie verlangen of dit na overleg met de  
 inzender, op verzoek en op kosten van de inzender aanvragen.
4. Alle aangeboden en geaccepteerde kavels moeten in de openbare Philatron veiling worden  
 gebracht.
5. De inzetprijzen van de kavels worden door de inzender vastgesteld. Limieten, indien rede- 
 lijk, worden geaccepteerd, een en ander ter beoordeling van de veiling commissaris. Kavels  
 met een geringe waarde zullen bij “Bod” ingezet worden. Deze kavels moeten een mini-
 male cataloguswaarde hebben van  € 4.00, omdat een bod kavel start met € 1.00. 
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Art. 2. Verkoopvoorwaarden

1. De verkoop van de kavels geschiedt  à contant met 5% opgeld en € 0.15 kavelgeld. 
 Gekochte kavels worden uitsluitend na betaling afgegeven.
2. Het bieden geschiedt tot € 10.00 met € 0.50, van € 10.00 tot € 25.00 met € 1.00 verhoging.
3. Elk kavel wordt aan de hoogste bieder toegewezen. Bij twijfel tussen twee of meer bieders  
 kan de veilingmeester het kavel opnieuw in veiling brengen.
4. Alle kavels worden zo goed mogelijk omschreven, doch reclames van dozen, stockboe= 
 ken, partijen en verzamelingen worden niet geaccepteerd. Van losse zegels en series wordt  
 de echtheid door de inzender gegarandeerd. Eventuele reclames moeten binnen 24 uur  
 bij de veilingcommissaris worden ingediend.
5. Reclames kunnen alleen van toepassing zijn op losse zegels en series, welke beschreven  
 zijn als postfris, luxe- of pracht exemplaren. Reclames op de echtheid van de gom van 
 zegels worden echter niet geaccepteerd, daar ook de bond van Philatelisten Verenigingen  
 hiervoor geen keurings-certificaat afgeeft. De gommering van postfrisse zegels wordt zo  
 goed mogelijk door de veilingcommissaris beoordeeld. Bij vermoedens van na-gommering  
 zal dit in de beschrijving worden aangegeven. Bij alle reclames moeten zegels in dezelfde  
 staat worden teruggeven als waarin zij verkocht werden.
6. Eenieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. 
 De koper kan zich dus niet op zijn lastgever beroepen.
7. Schriftelijke biedingen zijn toegestaan.
8. Bij eventuele geschillen en situaties, die niet in de verkoopvoorwaarden zijn genoemd,  
 beslist de veilingcommissaris.
9. Verklaring der tekens op de veilinglijst:
 0 = gebruikt
 x = ongebruikt
 xx = postfris
 Cwvi = Cataloguswaarde volgens inzender.

REGLEMENT BEURS

Algemeen.
De Commissaris van de Beurs dient een administratie te voeren waaruit blijkt welke inkomsten 
en uitgaven in een kalenderjaar zijn gedaan.

Philatron organiseert meerdere keren per jaar een postzegelruilbeurs. Deze is in de regel op de 
tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur.
De beurs wordt gehouden op de lokatie Gemeenschapshuis ’t Rad te Elshout. Aankondiging 
vindt plaats via flyers en publicaties.

Philatron is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van kleding c.q. uitgestalde waar

De beurs kent A) bezoekers en B) aanbieders. 

A. Bezoekers
De beurs is voor iedere geïnteresseerde gratis toegankelijk.

B. Aanbieders
Aanbieders behoeven geen lid te zijn van Philatron.
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Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de aangeboden waar .
Philatron kan geen garanties geven over de kwaliteit en kwantiteit van de aangeboden waar.

Aangeboden mogen worden postzegels en aanverwante artikelen, munten en telefoonkaarten.  
De aangeboden waar mag verkocht worden, maar men kan ook ruilen. 

Aanbieders huren een tafel voor € 12,50 per jaar, meerder tafels zijn toegestaan. Voor een eenma-
lige huur wordt € 2,50 per tafel in rekening gebracht.
In overleg met de Commissaris van de Beurs wordt de plaats van de tafel(s) bepaald.

Aanbieders nemen lege dozen en overig afval zelf mee, er mag in de zaal niets achtergelaten 
worden.

Het meebrengen van geluidsapparatuur of andere media is niet toegestaan.

REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE NALATENSCHAPPEN 

1. Taak.
Postzegelvereniging “PHILATRON” Drunen, gevestigd te Drunen, hierna te noemen “de vereni-
ging”, benoemt een commissie die leden en/of hun erfgenamen, op verzoek, kan adviseren over 
de wijze van het te gelde maken van een verzameling postzegels en/of poststukken.

2. Samenstelling
De commissie bestaat uit tenminste twee bestuursleden die beide ter zake kundig dienen te zijn. 
De commissie kan zich laten bijstaan door een deskundig lid van de vereniging, waarvoor de-
zelfde rechten en plichten gelden als voor de leden van de commissie.
Indien leden van de commissie als bestuurslid aftreden, hetzij op eigen verzoek hetzij als gevolg 
van periodiek aftreden, wordt door het bestuur uit haar midden in vervanging van de aftredende 
voorzien. 

3. Werkzaamheden.
De commissie adviseert, wanneer zij daarom wordt verzocht, over de wijze waarop een verzame-
ling postzegels en/of poststukken naar beste weten te gelde kan worden gemaakt. Zij kan ook een 
globaal oordeel geven over de verkoopwaarde van de haar getoonde verzameling en/of stukken, 
doch is daartoe niet verplicht, al of niet onder opgave van redenen. Het advies en/of taxatie wordt 
door beide leden van de commissie onder gezamenlijke verantwoording uitgebracht.

4. Verantwoordelijkheid
Het uitgebrachte advies en/of taxatie is geheel vrijblijvend. De commissieleden noch de vereni-
ging kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

5. Erfgenamen.
Indien advies wordt gevraagd over een verzameling en/of stukken die behoren tot een nalaten-
schap, is de aanvrager van het advies verplicht de commissie mededeling te doen van de kwaliteit 
waarin hij optreedt en zijn bevoegdheid daartoe. Aanvrager is tevens verplicht de naam en het 
adres van een eventueel benoemde executeur-testamentair en/of boedelnotaris op te geven. In dat 
geval stelt de commissie deze functionaris(sen) op de hoogte van het haar gedane verzoek. 
De commissie kan in voorkomend geval ook om een verklaring van erfrecht verzoeken.
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Aanvrager is verplicht de commissieleden en/of vereniging schriftelijk te vrijwaren tegen moge-
lijke aansprakelijkheidsstelling door eventuele mede-erfgenamen.

6. Voorlichtingen
Leden van de commissie zijn verplicht zich te onthouden van mededelingen aan derden over de 
namen van aanvragers alsmede over kwaliteit en kwantiteit van de haar getoonde verzameling 
en/of stukken. Leden van de commissie zijn verplicht zich te onthouden van onderhandse aan-
koop van haar om advies en/of taxatie voorgelegde verzameling of delen daarvan. 

7. Leden / niet leden.
De commissie kan haar werkzaamheden verrichten zowel op aanvraag van (erfgenamen van) 
leden, alsook van niet-leden van de vereniging.
Bij aanvraag van niet-leden van de vereniging wordt aan haar/hem een afschrift van dit regle-
ment verstrekt, waarna aanvrager schriftelijk haar/zijn toestemming betuigt met dit reglement.

8. Kosten.
De kosten, verbonden aan de werkzaamheden van de commissie, komen voor rekening van de 
aanvrager. Deze kosten bedragen voor leden 5%- en voor niet-leden 10% van het ter verkoop 
aangebodene, als provisie voor de vereniging.
Indien de verkoop van een verzameling en/of stukken niet op de verenigingsverkoping tot stand 
kan worden gebracht, doch door bemiddeling van de commissie geveild wordt bij een te goeder 
naam en faam bekend staand veilinghuis, zijn de kosten van de provisie voor de vereniging gelijk 
aan bovengenoemde percentages. Voor het reizen van de commissie worden, voor de gereden 
kilometers, kosten in rekening gebracht.

9. Slotbepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.

NALATENSCHAP

Het is ons gebleken, dat in veel gevallen de nabestaanden van een postzegelverzamelaar onkun-
dig zijn omtrent de waarde van de verzameling. Er zijn lieden, die trachten van deze onkunde 
na het overlijden te kunnen profiteren door de erven biedingen te doen, die soms ver beneden de 
waarde zijn.

Het bestuur van Uw vereniging waarschuwt ernstig tegen deze laakbare handelingen en raadt U 
daarom aan de verklaring (of een kopie hiervan) in Uw album of althans bij Uw verzameling te 
bewaren, opdat mocht U komen te overlijden, Uw erven indien gewenst eerst het advies van het 
bestuur van de postzegelvereniging inwinnen, alvorens definitieve beslissingen te nemen. Zie 
ook het Reglement Adviescommissie Nalatenschappen.

Mocht U al een bestemming aan Uw verzameling willen geven, legt U dit dan bij voorkeur nota-
rieel vast. De kosten hiervan zijn gering. Eventueel kunt U op de achterzijde van de bijgevoegde 
verklaring Uw wensen kenbaar maken.                                                                                       

Het bestuur.
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2003 Dhr. A. van Balkom †
  Dhr. B. van Beek
  Dhr. H. Berger †
  Mevr. D. Zweers
  Mevr. M. Brekelmans
  Dhr. J.A. van de Graaf  †
  Dhr. A. Hoevenaars
  Dhr. J. de Lange  †
  Dhr. Ch. Lommers  †
  Dhr. A. van Noort  †
  Dhr. W. van Rijckevorsel  †
  Dhr. T. Selder
  Dhr. H. Swinkels
  Dhr. J. in 't Veld
  Mevr. M. van de Wiel
  Dhr. A. van der Zwet  †
 2004 Dhr. B. Schellekens
 2005 Dhr. C. van Delft
  Dhr. C. van Drunen
  Mevr. A. Kamp Sint
  Dhr. P. Melis
  Dhr. G. van Tongeren
 2006 Dhr. J.Th.M. van der Lee
 2007 Dhr. W.J.M. van Hulten
  Dhr. R. van de Wiel 
 2008 Dhr. D.F. de Kok
  Dhr. C.J.A.M. van Logten
  Dhr. J. de Man
  Dhr. N. van Mook
  Dhr. A. Olree
 2009 Dhr. Ph.P. Schippers
 2010 Dhr. J.J.A. Heeren
  Dhr. J.C.P. van der Lee
  Dhr. A. Moeling
  Dhr. F.F. van Noppen

JUBILARISSEN
Vanaf de oprichting in 1978 hebben zijn de volgende leden gehuldigd vanwege hun 25 jarig 
lidmaatschap aan onze vereniging.
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