
Internationale tentoonstellingen 

De laatste tijd zijn er heel wat verande-
ringen de melden bij de K.L.B.P. Het 
belangrijkste nieuws is wel dat het 
Huis van de Filatelie (tegen de zin van 
de K.L.B.P.) verkocht werd en dat zij 
nu een nieuwe locatie moeten zoeken 
voor de bibliotheek en voor vergader-
ruimtes. Het zal niet eenvoudig zijn 
om die ook te vinden—centraal in het 
land, goed bereikbaar met het open-
baar vervoer en het mag vooral niet te 
veel kosten. 

Wat de K.L.B.P. wel zelf besliste, is dat 
ze (net zoals een aantal andere Europe-
se landen die aangesloten zijn bij de 
FEPA) de komende twee jaar niet zal 
deelnemen aan internationale FIP-
tentoonstellingen. De kosten voor 
deelname zijn zo hoog geworden dat 
het niet meer betaalbaar is voor ieder-
een. Ook moet het deelnemende land 
nu zelf instaan voor kosten van terug-
zenden van verzamelingen en zijn de 
douaneprocedures te lastig geworden.  

Gelukkig zijn er voor de thematische 
verzamelaars nog een aantal andere 
mogelijkheden om hun verzamelin-
gen te meten met buitenlandse deel-
nemers: 

• de ECTP (Europese Kampi-
oenschappen Thematische 
Filatelie) in Essen (mei 2013) 

• EXPHIMO, de jaarlijkse the-
matische tentoonstelling in 
Bad Mondorf (Pinksteren 
2013, “motorvoertuigen”) 

• Premio Massari (november 
2013 in Lambesc, Frankrijk) 
voor verzamelingen “muziek” 

• BIRDPEX (“vogels”) en FER-
PHILEX (“spoorwegen”) in 
mei 2014 in Poitiers 

En vergeet ook niet in te schrijven 
voor één van de regionale tentoon-
stellingen in 2013!        
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Themaphila 

Vergeet niet om uw lidgeld van 2013 te betalen (zie ook volgende pagina) 
(via overschrijving op PCR 000-0042259-64 van THEMAPHILA,  
of in één van de kerngroepen, samen met lidgeld van de kerngroepen). 
Lidmaatschap en jaarabonnement op "Themaphila" 

 voor België :   €15.00 (jeugdleden €10), lidgeld van kerngroep niet inbegrepen! 

 leden van NVTF :  €17.00  

 voor niet-NVTF-leden :  €22.00 

Belgische leden van Themaphila kunnen lid worden van de NVTF (inclusief jaarabonnement tijd-
schrift "Thema") door €20 te storten op het rekeningnummer van Themaphila, 1981 Hofstade (Zemst); 
vermeerderd met lidgeld van THEMAPHILA samen € 27,50.  

PCR 000-0042259-64 (IBAN-code: BE 29 0000 0422 5964; BIC: BPOTBEB1).  

Nederlandse leden kunnen genieten van het voordeeltarief van Themaphila aan € 17.00, alleen als 
men ook lid is van NVTF.                                                                                                                      
Om bijkomende kosten te vermijden kan men best contact opnemen met de ledenadministratie van de 
NVTF op het adres van Henk en Heidi Tollenaar, Tabakstiend 5 te NL-6871 TJ Renkum in Nederland. 


