Reglement voor de postzegeltentoonstelling
Nationale Goodda 2019o
Artikel 1: ALGoEMEEN
Dit reglement is van toepassing op de postzegeltentoonstelling NATIONALE 2019 van 18-20 april 2019 in
Sportcomplex De Mammoet, Calslaan 101, 2804 RT Gouda, alsmede 17 april, de dag van opbouw.
De tentoonstelling (ca. 700 kaders) wordt georganiseerd door Stchtng ilatelistsche Evenementen te
Gouda, ook te noemen organisatecomité. Het Bondstentoonstellingsreglement van de KNB alsmede het
juryreglement is van toepassing. Zie www.knbf.nl
Artikel 2: DE TENTOONSTELLINGo
De tentoonstelling met beurs is geopend:
Woensdagavond 17 april 2019 van 18.00 – 21.30 uur
(ditslditend voor deelnemende handelaren, exposanten en donatedrs!)
Donderdag 18 april 2019 van 10.00 – 17.30 uur
Vrijdag 19 april 2019 van 10.00 – 17.30 uur
Zaterdag 20 april 2019 van 10.00 – 16.00 uur
De tentoonstelling met internatonale deelname staat open voor inzendingen in de categorieën 1 en 2 en
propagandaklasse. Maximaal worden twee inzendingen per categorie per inzender (literatuur niet
gelimiteerd) gejureerd. Inzenden is mogelijk in de volgende klassen: traditoneel, posthistorie, luchtpost,
astroflatelie, open klasse, thematsche flatelie, fscale flatelie, eenkader, postwaardestukken, maximaflie,
prentbriefaarten en literatuur. Om voor jurering in aanmerking te komen dient de inzending minimaal drie
en maximaal zeven kaders (cat. 2) en minimaal vier en maximaal acht (cat. 1) te omvaten. Het is ook
mogelijk om inzendingen `buiten mededinging` tentoon te stellen, in de propagandaklasse. Hierbij geldt
geen minimum aantal kaders noch een maximum, maar dat kan vanwege de beschikbare ruimte wel
gelimiteerd worden.
Op vrijdag 19 april 2019 is er een feestelijke palmares-avond in hotel Van der Valk Nieuwerkerk a/d IJssel
(12 autominuten van De Mammoet) van 18.00 – 22.00 uur. De prijs bedraagt € 50. Dit is inclusief frisdrank,
bier, huiswijn, binnenlands gedistlleerd. Uitsluitend na voorafgaande boeking bij de organisate voor 20
maart 2019. Het aantal plaatsen is beperkt, dus vroegtjdig boeken wordt aangeraden.
Artikel 3: HET ORGoANISATIECOMITÉT
Het organisatecomité zorgt voor een goede bewaking en beveiliging. De inzender dient wel zelf zorg te
dragen voor de verzekering van de collecte.
Vanzelfsprekend wordt iedere inzending met bijzondere zorg behandeld, maar het organisatecomité en/of
de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of schade aan een inzending of
diefstal daarvan, wat daarvan ook de oorzaak is.
Artikel 4: AANMELDINGo EN TOEWIZIINGo EXPOSANTEN
Voor elke inzending in de wedstrijd- of propagandaklasse dient u het aanmeldingsformulier in te vullen en
dit met het plan (uitsluitend wedstrijdklasse) van uw inzending voor 15 november 2018 op te sturen aan
S E p/a Gijsbrecht van Dommelen, rankenstraat 26, 2582 SL Den Haag of secretaris@sfeg.nl.
Aanmeldingen zonder bijgevoegd plan (wedstrijdklasse) worden niet in behandeling genomen.
Het organisatecomité wijst op basis van de inschrijving kaderruimte toe aan de hand van het beschikbare
aantal kaders.
Het comité kan inzendingen weigeren.
Het comité (of de jury) kan een inzending in een andere klasse indelen dan waarvoor zij is aangemeld.

-2De toewijzing van de kaders geschiedt uiterlijk 31 december 2018. Het bericht van toewijzing wordt
vergezeld van een nota voor het verschuldigde kadergeld. De nota dient binnen twee weken te worden
voldaan. Bij niet tjdige betaling kan de organisate besluiten de kaders aan een ander toe te wijzen.
Het kadergeld voor inzendingen in de wedstrijdklasse zowel als de propagandaklasse (tenzij op uitnodiging)
bedraagt:
€ 20,00 bij 1 kader alsmede literatuur
€ 45,00 voor 3 kaders
€ 52,00 voor 4 kaders
€ 62,00 voor 5 kaders
€ 72,00 voor 6 kaders
€ 77,00 voor 7 kaders
€ 87,00 voor 8 kaders
De inzendingen worden tentoongesteld in de Bondstentoonstellingskaders met een neto afmetng van
98x98 cm met vlakke ruiten.
Het is verplicht de tentoonstellingsbladen van plastc beschermhoezen te voorzien.
Artikel 5: DE ZURY
De jury wordt benoemd door de Commissaris Juryzaken van de KNB . Deze wijst ook de voorziter van de
jury aan.
De jury beoordeelt volgens de regels van de édératon Internatonale de Philatélie ( IP), de GREV en SREV.
De jury heef het recht inzendingen waarin zegels voorkomen, die als schadelijke, ongewenste of
onrechtmatge uitgifen worden aangemerkt, te diskwalifceren.
De beoordelingen door de jury worden op een nader te stellen tjdstp tjdens de tentoonstelling bekend
gemaakt.
De beslissingen van de jury zijn bindend, hierop is geen beroep mogelijk.
De jury zal de inzender in de gelegenheid stellen om op zaterdag 20 april op een tjdstp volgens bekend te
maken rooster met de exposant van gedachten te wisselen over de inzending. Dit is uitsluitend mogelijk
indien bij aanmelding kenbaar is gemaakt dat de exposant hier prijs op stelt.
De jury kan aan een inzending een ereprijs toekennen.
De oorkondes, juryrapporten en medailles worden op zaterdag 20 april uitgereikt op een nader vast te
stellen tjdstp bij het afmelden of tezamen met de collecte toegezonden.
Artikel 6: DE INIENDERS
– Om tot de wedstrijdklasse te worden toegelaten moet de inzender lid zijn van een vereniging die is
aangesloten bij de KNB of een buitenlandse Bond. Dit laatste uitsluitend indien de inzender niet in
Nederland woonachtg is.
– De wezenlijke inhoud van de inzending moet tenminste twee jaar het eigendom zijn van de inzender en
zelf zijn samengesteld.
– Inzendingen onder pseudoniem zijn toegestaan mits de werkelijke naam bij de organisate bekend is.
– De inzender kan zijn verzameling tegen bewijs van ontvangst zelf inhangen of dit door een gemachtgde
laten doen. Indien men echter niet in staat is de collecte zelf in te hangen kan de commissie daarvoor
zorgen. De inzender dient de inzending verzekerd en aangetekend aan te leveren op een nader bekend te
maken plaats en tjdstp. Het tjdelijk bewaren, inhangen en afnemen gebeurt geheel voor risico van de
inzender. Kosten van terugzending dienen vooraf te worden voldaan.
– Op zaterdag 20 april, direct na sluitng tentoonstelling, kan de inzender de collecte zelf afnemen of door
een gemachtgde laten afnemen na inlevering van het ontvangstbewijs, doch uitsluitend na toestemming
hiervoor van de organisate.
– Bij het te laat aanwezig zijn van de collecte om ingehangen te worden heef de organisate het recht deze
niet meer toe te laten.

-3– Onder geen beding kunnen collectes eerder worden afgenomen.
– Betaalde kadergelden worden onder geen voorwaarde geresttueerd, tenzij uiterlijk twee maanden voor
aanvang van de tentoonstelling schrifelijk werd geannuleerd.
– Alle inzenders ontvangen een medaille en een grats catalogus alsmede één kaart voor de
avondopenstelling op 17 april. De kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Legitmate is verplicht. Bij
annulering komt deze kaart te vervallen. Extra kaarten zijn te verkrijgen indien men donateur wordt ten
bedrage van eenmalig € 30.
– De inzender gaat akkoord met het plaatsen van het plan op de website van de tentoonstelling
www.sfeg.nl, tenzij bij aanmelding duidelijk werd aangegeven dat hier geen prijs op gesteld wordt. De
plannen zullen middels een zogenoemde QR-code, aan te roepen zijn met een smartphone voorzien van
een QR-reader. De organisate faciliteert grats wif in het gehele gebouw.
– Door inzending van het aanmeldingsformulier onderwerpt de inzender zich aan de bepalingen van dit
tentoonstellingsreglement.
Artikel 7: DE BEIOEEERS
– Voor de tentoonstelling alsmede de beurs wordt geen entree geheven, behoudens de regeling op 17 april,
zoals eerder beschreven. De prijs van de catalogus zal nader vastgesteld worden.
– Buiten de daartoe door het organisatecomité aangewezen zalen mag in het gehele complex, het
voorterrein meegerekend, niet gehandeld of geruild worden. Handelen in de daarvoor bestemde zalen is
uitsluitend toegestaan met handelaren die een betaalde stand hebben op de beurs. Hieronder begrepen:
ruilen. In de stands van de verenigingen – die geheel grats ter beschikking worden gesteld – mag onder
geen voorwaarde handel gedreven worden, anders dan door de vereniging zelf uitgegeven publicates.
– In het hele complex is het niet toegestaan te roken.
– De organisate heef te allen tjde het recht om ongewenste bezoekers de toegang te weigeren of te laten
vertrekken indien deze reeds binnen zijn.
Artikel 8: STANDHOUDERS
– Standhouder is diegene die zich heef aangemeld voor een stand, door de organisate werd toegelaten en
deze tjdig – conform mededeling op de factuur – betaald heef.
– Onder geen beding worden standgelden terugbetaald, tenzij schrifelijke annulering minimaal twee
maanden voor aanvang van de tentoonstelling bij de organisate is binnengekomen.
– Handelaren zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een afdoende verzekering. Er is in beide
hallen een alarminstallate met doormelding aanwezig.
– Een handelaar ontvangt één kaart voor de avondopenstelling op 17 april. De kaart is persoonlijk en niet
overdraagbaar. Bij annuleren vervalt deze kaart. Een tweede kaart kan worden verstrekt indien het
organisatecomité deze ter plekke verstrekt, op het moment dat deze tweede persoon ook daadwerkelijk
samen met de standhouder achter de tafel staat. Deze kaart kan ter plekke worden ingetrokken indien dit
niet het geval is. Extra kaarten zijn te verkrijgen indien men donateur wordt ten bedrage van eenmalig
€ 30.
– De handelaar dient ook tjdens de avondopenstelling zijn stand geopend te hebben en achter de stand te
staan/ziten.
– Het dragen van de te verstrekken naambadge is verplicht.
Artikel 9o: SLOTBEPALINGoEN
– Het organisatecomité kan in bijzondere gevallen afwijken van dit reglement zolang dit niet in strijd is met
het Bondstentoonstellingsreglement.
– In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stchtng ilatelistsche
Evenementen.
– Door het betreden van het complex van De Mammoet (inclusief het voorterrein!) gaat u akkoord met de
huisregels. Op het voorterrein mag onder geen voorwaarde geparkeerd worden, ook niet met een
invaliden parkeerkaart.

-4– Naast het organisatecomité en gemachtgden dienen bezoekers ook de aanwijzingen van het personeel
van De Mammoet op te volgen.
– Wie hulp nodig heef, kan deze op aanvraag krijgen. (zonder verplichtng)
– De communicate van Stchtng ilatelistsche Evenementen zal zo mogelijk uitsluitend per e-mail
plaatsvinden. Zowel voor inzenders als handelaren. Uiteraard wordt rekening gehouden met diegenen die
onverhoopt geen e-mail hebben.
Dit reglement is door het stchtngsbestuur vastgesteld op 30 mei 2018.

De voorziter: René Hillesum
De secretaris: Gijsbrecht van Dommelen
S E-ERNV3

