Reglement stuiverboeken postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’, versie 2019-03-19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1: Doel en termijn
1. De stuiverboeken hebben tot doel leden een gevarieerd aanbod aan postzegels te bieden en leden de
mogelijkheid te geven om postzegels te verkopen.
2. De vereniging heeft een stuiverboeken circulatie. Deze stuiverboeken circuleren van 1 juni tot en met de
eerstvolgende 31 mei binnen een groep van deelnemende verenigingen.
3. De stuiverboeken kunnen uitgeleend worden aan andere postzegelverenigingen met een soortgelijke
circulatie, mits de vereniging een gelijkwaardige set stuiverboeken in bruikleen geeft.
Artikel 2: Inzenden boeken
1. Leden van Postfris ’68 mogen stuiverboeken inzenden.
2. Niet leden mogen alleen na toestemming van het bestuur stuiverboeken inleveren.
3. De boeken kunnen met hierin vermelding van naam en/of lidnummer worden ingeleverd bij de
stuiverboekencommissie.
4. De stuiverboekencommissie heeft het recht om stuiverboeken, die na beoordeling:
a. het boek van een te slechte kwaliteit is,
b. te slechte kwaliteit zegels bevatten,
c. het boek niet van het juiste formaat zijn (maximaal hoogte 31cm, breedte 23cm),
d. de zegels over elkaar heen zijn ingestoken,
e. meer dan één jaar hebben meegelopen, te weigeren en zo nodig te retourneren.
5. De commissie telt het aantal zegels in de boeken. Hierbij kunnen met potlood aantekeningen in het boek
worden gemaakt.
6. De stuiverboekencommissie geeft aan de start van het seizoen een bewijs van ontvangst met het aantal
getelde zegels per boek aan de inzender.
Artikel 3: Uitvoering van de circulatie
1. De stuiverboekencommissie mag boeken repareren
2. De stuiverboekencommissie kan boeken uit de circulatie halen
3. De stuiverboekencommissie mag de stuiverboekenset uitlenen aan een andere vereniging, mits er een
gelijkwaardige set aan onze vereniging wordt uitgeleend.
4. Alle winst of verlies uit de stuiverboeken roulatie komt toe aan de verenigingskas, met in achtneming van art
7.2.
Artikel 4: Uitname en aankopen van postzegels
1. Leden mogen uit de stuiverboeken zegels uitnemen.
2. Niet leden mogen alleen na toestemming van het bestuur zegels uitnemen.
3. Tijdens de verenigingsbijeenkomst kunnen maximaal 2 boeken tegelijk geleend worden per persoon om
deze in te zien.
4. Zegels uit de boeken mogen niet worden omgeruild.
5. Leden en bezoekers dienen onregelmatigheden melden bij de stuiverboekencommissie.
6. Het aantal uitgenomen zegels dient geteld te worden door de uitnemer. Deze telling kan door de
stuiverboekencommissie gecontroleerd worden.
7. Voor elke uitgenomen zegel dient €0,05 te worden betaald aan de stuiverboekencommissie.
8. Het bestuur mag personen de uitname en aankoop van zegels uit de stuiverboeken ontzeggen indien er niet
correct wordt afgerekend door deze persoon.
Artikel 5: Afrekening met inzenders
1. De stuiverboekencommissie stelt de afrekening op na de afronding van de circulatie op 31 mei, op basis van
het getelde aantal uitgenomen zegels en retourneert de ingezonden boeken.
2. De stuiverboekencommissie zal ook de inzenders van de boeken, na inhouding van de provisie, uitbetalen.
3. De provisie bedraagt 10% van de verkoop in Euro’s op basis van het getelde aantal uitgenomen zegels
maal € 0,05, met een minimum van € 0,50 per boek.
Artikel 6: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vereniging
1. Inzending van stuiverboeken is steeds voor rekening en risico van de inzenders. De vereniging is derhalve
niet aansprakelijk voor schade door beschadiging of vermissing van het ingezonden materiaal.
2. De vereniging draagt tegenover de inzenders slechts aansprakelijkheid uitsluitend voor de gebeurtenissen
waartegen en tot de bedragen waarvoor een gesloten verzekering dekking biedt.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7: Overleg met andere verenigingen
1. De stuiverboekencommissie vertegenwoordigt de vereniging in overleggen over de afrekening en roulatie
tussen andere verenigingen.
2. Verschillen in het aantal uitgenomen en afgerekende zegels worden betaald van de provisie of komen ten
goede aan de verenigingen. Winst en verlies wordt gelijk verdeeld over de deelnemende verenigingen.
Artikel 8 – Slotbepalingen
1. Over geschillen, welke inzake de toepassing van dit reglement mochten rijzen, wordt naar billijkheid beslist
door het bestuur.
2. Dit reglement is vastgesteld in de algemene vergadering van 19 maart 2019 en treedt met onmiddellijke
ingang in werking.
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