Kerngroep Thematische Filatelie Vlaams-Brabant
Verslag vergaderingen juli 2013 – december 2013

Johann Vandenhaute
Tijdens de maanden juli en augustus houden we eraan de batterijen op te laden voor het komende nieuw werkjaar
2013-2014. Enkele voorbereidingen zoals het programma bekend maken en publiceren op onze webstek
http://www.themaphila.be/KeTheFil/index.html. Ook op de agenda van Brabantphil (KLBP Comité Brabant):
http://www.brabantphil.be/agenda/index.htm. Kleine activiteiten maar hopelijk houden leden de agenda in het oog
en hopen we op die manier voldoende leden te motiveren om naar onze maandelijkse vergaderingen te komen.
Voor het zoveelste jaar op rij kunnen we weer een mooi programma aanbieden.
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Naast het Onze vaste rubrieken komen elke vergadering aanbod zoals: aflopen en komende tentoonstellingen en
beurzen, vondsten (bv zoals hieronder), vragen m.b.t. tot onbekend materiaal, resultaten van onze leden op
Privaat
postwaardestuk
(Canada): Lowney’s
chocolade reep
tentoonstellingen.

Het centrale thema dit
werkjaar
zijn
de
verschillende
rubrieken
op
een
beoordelingsblad en
elke
vergadering
behandelen we er
één, met de FIP
teksten en richtlijnen
in de hand. Zodat op
zijn minst iedereen bij
Ke.The.Fil de teksten
ooit
heeft
doorgenomen.
Gestoffeerd
met
mooie voorbeelden en
praktische tips willen
we de resultaten van
onze trouwe leden opkrikken. Bij de regionale in Doornik konden we al met plezier vaststellen dat onze leden er
goed presteerden:
Thematische klasse:
Op ’t Einde Louis (Vilvoorde) :
Volkse Muziek en Maatschappij
80%
Heirwegh Andrea (FIVEGI) :
A la découverte de l’or blanc
86%

Open Klasse:
José Gullentops (Boortmeerbeek) :

Molens

73%

Te Luik (Urtaphil 2013) in open klasse:
Robert Rom (FIVEGI) :
Europa en de euro

82%

Onze clubactiviteiten werden begin september opgeschrikt door de mededeling dat ons vast clublokaal zal worden
afgebroken en niet meer toegankelijk is per 1 januari 2014. Dat dit ging gebeuren wisten we al lang, maar dat we
op zo’n korte tijd naar een nieuwe stek opzoek moesten dat was even schrikken. Reeds 25 jaar waren we steeds
welkom in het clublokaal van de postzegelkring van Nossegem in de lokalen op de Leuvensesteenweg achter het
voormalig gemeentehuis van Nossegem. We konden steeds rekenen op een warm onthaal en met een drankje in
de hand werd hier 9 maal per jaar aan thematische vorming gedaan (Uw dienaar is daar zelf een product van).
Het gelukkig toeval dat het nieuwe huis van de KLBP zich op slechts 1800m bevindt, deed ons hopen dat we daar
welkom zijn. En ja, het dagelijks bestuur van de KLBP gaf hun goedkeuring en we kwamen met enkel goede
afspraken overeen. Wij willen via deze weg de postzegelkring Nossegem danken voor de jarenlange steun en
warm ontvangst. Als ook de KLBP voor hun vertrouwen in onze nobele doelstelling de thematische filatelie verder
te promoten in de regio Brabant.

Slechts één kleine kanttekening: we zullen nu opzoek moeten gaan naar nieuwe middelen om dit verhaal financieel
te kunnen blijven dragen.


De vergaderingen van de kerngroep vinden plaats elke laatste donderdag van iedere maand in de vergaderzaal
van het nieuwe gebouw van de KLBP gelegen aan de Leuvensesteenweg nr 510 te Zaventem op industriepark
Horizon gebouw nr 3 om 20.00 uur. Wie meer wil vernemen kan een kijkje nemen op de Ke.The.Fil website (
http://www.themaphila.be/KeTheFil/index.html )
Er zijn geen vergaderingen in juli, augustus en december. Vlaams-Brabantse kringen die lid willen worden, en
daardoor hun leden de vergaderingen kunnen laten bijwonen, dienen hun bijdrage (10€) jaarlijks te storten op
rekening 001-1767469-11 van KE.THE.FIL., p.a. Johann Vandenhaute, Balkweg 40 te 1981 Hofstade.

