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ARTIKEl 1: DEELNEMING 

1. Ieder lid is gerechtigd deel te nemen aan de Nieuwtjesdienst. 
2. Deelneming wordt geregeld door inschrijving en het inleggen van een borgsom, die door het 

bestuur wordt vastgesteld per ingeschreven land of motief. 
3. Indien een lid niet voldoet aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging of jegens de 

Nieuwtjesdienst, kan deelneming eenzijdig door het hoofd Nieuwtjesdienst in overleg met het 
bestuur eenzijdig worden opgezegd. De verschuldigde betalingen dienen alsnog te worden gestort 
op de daarvoor bestemde bankrekening. 

 
ARTIKEL 2: ORGANISATIE 

1. De organisatie van de Nieuwtjesdienst bestaat uit een hoofd Nieuwtjesdienst en een commissaris, 
die wordt aangesteld door het bestuur. 

2. Het hoofd Nieuwtjesdienst is belast met de verstrekking en financiële afwikkeling van de 
abonnementen van de leden op zegels van landen en/of motieven. 

3. De commissaris Nieuwtjesdienst wordt geraadpleegd bij eventuele geschillen. Het advies van de 
commissaris is bindend voor beide partijen. 

 
ARTIKEL 3: FINANCIËN 

1. De Nieuwtjesdienst verstrekt de nieuwtjes op twee manieren: 
a. Middels persoonlijke afgifte tijdens de ruilbeurs en/of op de ledenvergadering. 
b. Per post tegen vergoeding van portokosten. 

2. Op de leveringen van buitenlandse nieuwtjes, motief nieuwtjes en FDC’s wordt een toeslag 
berekend van 5% ter dekking van kosten voor levering. 

3. De verschuldigde bedragen voor leveringen kunnen direct bij de persoonlijke afgifte worden 
voldaan tijdens de ruilbeurs/verenigingsavond of op de bankrekening van de Nieuwtjesdienst. 

 
ARTIKEL 4: VERZEKERING 

1. De nieuwtjes zijn verzekerd tegen diefstal, verlies en brand op het woonadres van het hoofd 
Nieuwtjesdienst, het adres van het verenigingslokaal en het transport van en naar deze adressen. 

2. Bij levering per post zijn de nieuwtjes verzekerd tijdens het transport tot het adres van de 
abonnee. 

 
ARTIKEL 5: SLOTBEPALINGEN 

1. Tot het wijzigen van dit reglement kan alleen worden besloten door een meerderheid van het 
bestuur van de vereniging tijdens een bestuursvergadering waar minimaal tweederde van de 
bestuursleden aanwezig zijn. 

2. Bijgevoegde aanwijzingen en documenten worden geacht onderdeel te vormen van dit reglement 
en kunnen slechts worden gewijzigd conform het gestelde in lid 1. 

3. In alle gevallen waarin dit reglement en/of de aanwijzingen niet voorzien beslist het bestuur. 
 
 


