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1. PROVINCIALE VERGADERINGEN
Art. 1
De provinciale vergaderingen van de K.L.B.P. worden gevormd door het geheel van de aangesloten kringen in de
provincie. In overeenstemming met art. 11 alinea 2 van de statuten zijn er in elke provincie tenminste twee
provinciale vergaderingen per jaar.
Art. 2
De provinciale vergadering bestaat uit één afgevaardigde per aangesloten kring uit de provincie, die hiertoe
gemachtigd is door verantwoordelijken van de kring. Iedere aangesloten kring mag zich bij de provinciale
vergadering laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van een andere kring uit de provincie, die in dit geval
over een volmacht beschikt en ondertekend is door de voorzitter of de afgevaardigde van de kring die hij
vertegenwoordigt. Elke afgevaardigde mag, boven en behalve het mandaat van de kring die hij vertegenwoordigt niet
meer dan twee volmachten bezitten. Men kan bovendien de vergadering bijwonen als waarnemer van een
aangesloten kring, echter zonder stemrecht. Tenslotte worden de oud medaillewinnaars ook uitgenodigd, echter
zonder stemrecht. Zij hebben enkel stemrecht voor de toekenning van de provinciale medaille voor filatelistische
verdienste. Dit gebeurt in principe tijdens de provinciale statutaire vergadering.
Art. 3
Elke aangesloten kring uit de provincie heeft één stem via zijn afgevaardigde of gevolmachtigde.
Art. 4
Een buitengewone provinciale vergadering kan bijeengeroepen worden door het provinciale bestuur telkens als het
wenselijk is of als minstens één vijfde van de aangesloten kringen uit de provincie het wenst. De vraag daartoe dient
met een aangetekende brief of een bevestigde elektronische mail (email) aan de voorzitter en de secretaris van het
provinciale comité toegestuurd te worden.
Art. 5
De provinciale vergadering die plaats heeft in de loop van het eerste kwartaal van elk jaar geldt als statutaire
provinciale vergadering.
Art. 6
De provinciale vergaderingen worden gehouden op dag, uur en plaats bepaald door het provinciale bestuur. Dat
provinciale bestuur legt vooraf de agenda vast, die in de uitnodiging tot vergadering eveneens vermeld wordt. De
uitnodigingen worden door de provinciale secretaris verstuurd, minstens 15 dagen voor de vergadering, behalve voor
een spoedvergadering. Bovendien moet elk punt dat schriftelijk wordt voorgedragen door één van de kringen
eveneens in de agenda worden opgenomen en minstens 20 dagen voor de vergadering aan de voorzitter en de
secretaris van het provinciale comité overhandigd zijn. De provinciale vergadering kan alleen geldig beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan.
Art. 7
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden niet meegeteld.
Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend zijn.
De beslissingen van de provinciale vergadering worden vermeld in de notulen, goedgekeurd en ondertekend door de
voorzitter en de secretaris van het provinciale comité en op een behoorlijke manier bewaard. Een afschrift ervan
wordt naar de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur van K.L.B.P. gestuurd. Alle kringen kunnen er
kennis van nemen.
Art. 8
Door de provinciale statutaire vergadering worden bij geheime stemming verkozen:
1) de kandidaat bestuurders; hun aantal is bepaald volgens artikel 13 van de statuten.
2) maximum twee provinciale afgevaardigden, zoals de bestuurders verkozen voor vijf jaar.
De verkozen bestuurders en provinciale afgevaardigden zijn de effectieve leden voor hun provincie.
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Om de vijf jaar wordt het aantal te verkiezen bestuurders en provinciale afgevaardigden bekend gemaakt tijdens de
Raad van Bestuur van het laatste jaar van de lopende termijn van vijf jaar.
De kandidaturen, behoorlijk gemotiveerd, moeten voorgedragen worden door de aangesloten kringen uit de provincie
en moeten bij de voorzitter en de secretaris van het provinciale comité toekomen minstens 20 dagen voor de
buitengewone provinciale vergadering in het 4de kwartaal van het laatste jaar van de lopende termijn van vijf jaar
waarop de beheerders en afgevaardigden voor een volgende termijn van vijf jaar worden verkozen.
De ambten van bestuurder en provinciaal afgevaardigde zijn onverenigbaar.
Art. 9
De provinciale vergadering kan geen beslissingen nemen die betrekking hebben op het verenigingsdoel van de
Landsbond, behalve in het kader van de werking binnen de eigen provincie voor zover zij niet strijdig zijn met de
statuten of het huishoudelijke reglement.
2. DE PROVINCIALE COMITES
Art. 10
Het provinciale comité van elke provincie wordt gevormd door de bestuurder(s) van de provincie en de twee
provinciale afgevaardigden. Het treedt in werking na de Algemene Statutaire Vergadering van K.L.B.P. Op dat
ogenblik wijst het onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Die ambten kunnen
samengevoegd worden.
Het provinciale comité vergadert minstens twee maal per jaar. Het kan geldig beraadslagen en besluiten als de
meerderheid van de leden aanwezig is. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Art. 11
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De provinciale penningmeester heeft de gelden van de
provinciale vergadering onder zijn beheer. Hij sluit zijn rekening af op 31 december en legt ze ter goedkeuring voor
aan de komende provinciale statutaire vergadering.
Een exemplaar van de afgesloten balans dient voor eind januari van het volgend jaar aan de nationale penningmeester
te worden toegestuurd. Deze brengt op zijn beurt verslag uit op de Raad van Bestuur die de statutaire vergadering
vooraf gaat. Bij het laattijdig indienen kan het Dagelijks Bestuur sancties nemen.
Art. 12
Het provinciale comité voert de beslissingen van de provinciale vergadering uit.
Binnen de bevoegdheden van het comité liggen:
- de coördinatie van de werking van de verenigingen uit de provincie
- de contacten onderhouden met de Raad van Bestuur en kringen uit de provincie
- de organisatie van de regionale en lokale tentoonstellingen
- de voordracht van de kandidaten voor de provinciale medailles van filatelistische verdienste zoals ze door
de verenigingen voorgesteld zijn
- de voorstelling van de nieuwe kringen uit de provincie die zich kandidaat stellen voor de aansluiting bij de
Landsbond.
- het nemen van alle initiatieven ter verbetering van de kwaliteit en het niveau van de filatelistische
activiteiten alsook de deelname aan de promotie van de filatelie naar het grote publiek toe.
Te dien einde kan het provinciale comité voor bepaalde doeleinden volmachten verlenen aan alle mandatarissen van
zijn keuze. Deze mandatarissen hebben geen stemrecht.
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3. DE VERKIEZING VAN DE BESTUURDERS.
Art. 13
§1. In elke provincie worden de bestuurders verkozen zoals bepaalt in art. 13 van de statuten. Er is minstens één (1)
bestuurder per provincie.
§2. Alleen de kringen die hun bijdrage gestort hebben vóór 1 mei van het voorafgaandelijk jaar hebben stemrecht via
hun afgevaardigde.
§3. De Raad van Bestuur deelt aan ieder provinciaal comité het aantal bestuurders mee dat de provinciale statutaire
vergadering dient aan te wijzen.
§4. Het provinciale comité deelt dit aantal mee aan de aangesloten kringen van de provincie.
§5. De aangesloten kringen uit de provincie dienen bij de voorzitter van het provinciale comité hun voorstellen voor
kandidaat-bestuurders in ten laatste 20 dagen voor de provinciale statutaire vergadering.
§6. Het provinciale comité deelt aan de Raad van Bestuur de namen mee van de kandidaat bestuurders die door de
provinciale statutaire vergadering verkozen werden en dit onmiddellijk na deze vergadering.
§7. De Raad van Bestuur draagt de aldus verkozen kandidaat bestuurders ter goedkeuring voor aan de Algemene
Statutaire Vergadering.
§8. De aldus aangevulde Raad van Bestuur treedt in functie onmiddellijk na de Algemene Statutaire Vergadering.
4. DE RAAD VAN BESTUUR.
Art. 14
De Raad van Bestuur vergadert minstens vier (4) maal per jaar.
Art. 15
De Raad van Bestuur kiest een dagelijks bestuur belast met de leiding en de uitvoering der gewone aangelegenheden.
(zie art. 21 van de statuten).
Het dagelijkse bestuur vergadert voor elke vergadering van de Raad van Bestuur of algemene statutaire vergadering.
De effectieve leden- niet bestuurders- worden steeds uitgenodigd voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
Zij hebben hierop geen stemrecht.
De nationale commissarissen worden ambtshalve uitgenodigd om de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te
wonen. Enkel de bestuurders onder hen hebben stemrecht, de overigen hebben alleen een adviserende functie.
5. DE BIJZONDERE COMMISSIES
Art. 16
De Landsbond heeft het recht bijzondere commissies op te richten met een duidelijk omschreven opdracht. Het
aantal en het doel van deze commissies worden door de Raad van Bestuur vastgesteld.
Er bestaat thans een commissie voor:
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- Traditionele filatelie

- Postgeschiedenis en marcofilie

- Thematische filatelie

- Jeugdfilatelie

- Aërofilatelie

- Astrofilatelie

- Postwaardestukken

- Maximafilie

- Fiscale filatelie

- Literatuur

- Éénkader filatelie

- Open Klasse
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- Jurywezen

- Tentoonstellingen

- Prentbriefkaarten
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Art. 17
Iedere nationale commissie is samengesteld uit:
- een nationale commissaris
- een provinciale commissaris uit iedere provincie, althans in principe.
- nationale en provinciale juryleden en leerling-juryleden
Voor de commissies literatuur, vervalsingen, jurywezen en tentoonstellingen is er enkel een nationale commissaris.
Voor de commissie tentoonstellingen wordt er bovendien een adjunct-commissaris verkozen.
Verkiezing van de nationale commissarissen.
De Raad van Bestuur verkiest de nationale commissarissen voor een periode van drie jaar. De kandidaten worden
voorgedragen door de Raad van Bestuur, de commissieleden zelf of door provinciale raden.
Verkiezing van de provinciale commissaris.
De provinciale statutaire vergaderingen verkiezen de provinciale commissarissen, op voorstel van de provinciale
raad, voor een periode van 3 jaar. Indien de nationale commissaris hiertegen een met afdoende redenen omkleed
verzet aantekent, kan de Raad van Bestuur de benoeming van de provinciale commissaris vernietigen. In dat geval
zal de provinciale vergadering tot een nieuwe verkiezing overgaan. Het staat de provinciale vergaderingen vrij geen
provinciale commissaris te verkiezen voor een bepaalde discipline, indien zij deze functie overbodig achten of niet
over geschikte kandidaten kunnen beschikken.
Art. 18
De provinciale commissarissen zijn aanwezig op de bijeenkomsten van de provinciale vergadering en het provinciale
comité. Zij hebben een adviserende stem, maar geen stemrecht. Een provinciale commissaris kan voor meerdere
disciplines worden aangesteld. Hun mandaten zijn niet onverenigbaar.
Art. 19
De nationale commissies hebben een informatieve en uitvoerende taak. De beslissingen worden genomen door het
Dagelijks Bestuur.
Elke commissie vergadert minimum één maal per jaar op uitnodiging van de nationale commissaris. Hierop worden
de provinciale commissarissen, juryleden en leerling-juryleden op uitgenodigd.
De nationale commissaris leidt de commissie en heeft als taak
-

de beoordelingscriteria vast te leggen/aan te passen conform de FIP reglementen & beslissingen

-

de eenheid van de beoordelingscriteria voor verzamelingen te versterken via het uitwisselen van standpunten
tussen de juryleden.

-

de evolutie van zijn/haar discipline op te volgen en deze te promoten

-

het voorstellen van juryleden voor competitieve tentoonstellingen tot en met nationaal niveau aan de Raad
van Bestuur en de nationale commissaris juryzaken.

-

de vorming en de vernieuwing van juryleden op regionaal en nationaal vlak te verzekeren en de nodige
initiatieven te nemen die tot doel hebben de vorming en hernieuwing van internationale juryleden.

De nationale commissaris brengt op het einde van het kalenderjaar schriftelijk verslag uit aan de Raad van Bestuur
betreffende het functioneren en de evolutie van zijn/haar discipline gedurende het voorbij jaar.
Nationale commissarissen die hun taak niet naar behoren uitvoeren, kunnen door het Dagelijks Bestuur van hun
opdracht ontheven worden. Het Dagelijks Bestuur licht de Raad van Bestuur in.
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6. SLOTBEPALING
Art. 20
Elk geschil dat betrekking heeft op de uitvoering van onderhavig reglement, zal in laatste instantie beslecht worden
door het Dagelijks Bestuur. De Raad van Bestuur wordt ingelicht of kan op vraag van het Dagelijks Bestuur
stemmen.
Wanneer ter stemming voorgedragen uitvoeringen aan de Raad van Bestuur resulteren in een gelijkheid van stemmen
zal de stem de voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend zijn.
Ivan VAN DAMME
Nationaal Voorzitter
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Rudy DE VOS
Secretaris generaal

