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Artikel 1: Algemeen 

1. De vereniging Samenwerkingsverband Filatelie hierna te noemen SvF. 
SvF organiseert een “Nieuwtjesdienst” hierna te noemen ND voor: 
a. alle bij SvF aangesloten verenigingen 
b. leden van aangesloten verenigingen 
c. verenigingen waarmee een SvF een overeenkomst gesloten heeft. 

2. Deze activiteit heeft plaats onder de naam “ND SvF”. 
 
Artikel 2: De beheerder 

De commissaris ND is bij voorkeur een bestuurslid van SvF. Slechts wanneer geen der 
zittende bestuursleden de ND kan of wil beheren kan een ander dan een bestuurslid 
worden verzocht deze functie tijdelijk te vervullen. 
Tijdelijk beheer van de ND geeft geen recht op een bestuursfunctie. 
De ND is gevestigd ten huize van de beheerder en de beheerder kan gebruik maken van 
de diensten van andere vrijwilligers voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze 
andere vrijwilligers werken onder de directe verantwoordelijkheid van de beheerder in een 
uitvoerende taak. 

 
Artikel 3: De Nieuwtjesdienst 

1. De ND omvat in principe alle postale uitgiften, die via de filatelistische dienst van binnen- en 
buitenlandse postadministraties kunnen worden betrokken. 

2. Het is tevens mogelijk om filatelistisch materiaal in te kopen via agentschappen of andere 
handelskanalen om aan de vraag van de afnemers te kunnen voldoen. 

 
Artikel 4: De abonnementen 

De beheerder van de ND ontvangt de bestellingen van de deelnemers, zoals omschreven 
in Artikel 1. Van alle ontvangen en geplaatste bestellingen voert hij nauwkeurig boek. 

 
Artikel 5: De kosten 

1. Alle door de postadministraties aan de ND in rekening gebrachte kosten, alsmede bank-
kosten en alle overige kosten, worden doorberekend in de prijzen voor de afnemers. Ter 
dekking van de kosten van de eigen organisatie wordt een vaste kostentoeslag op de totale 
bestelling in rekening gebracht van 6,5%. 

2. Bovenop de kostentoeslag wordt een toeslagpercentage ( provisie ) berekend. Deze 
provisie bedraagt voor lidverenigingen 2,5% voor Nederlandse zegels en 5% voor andere 
zegels. Voor de leden van de lidverenigingen die rechtstreeks van de ND van SvF afnemen 
geldt de loketprijs voor Nederlandse zegels en 10% provisie voor andere zegels. 

3. De prijsstelling voor het materiaal dat betrokken wordt uit de landen van de Europese Unie 
en waar met Euro’s betaald wordt bedraagt de nominale waarde van de postadministraties. 

4. Voor materiaal afkomstig van alle andere landen worden eventuele toeslagen, belastingen, 
invoerrechten en valutaschommelingen omgeslagen in de verkoopprijzen. 

5. Voor materiaal afkomstig van alle andere leveranciers worden de inkoopprijzen als basis in 
de rekening gebracht.  

6. De verzendkosten zijn voor rekening van de afnemende vereniging of het individuele lid. 
7. Verzenden geschied uitsluitend per normale post. Op verzoek van de afnemer kan 

aangetekend en of verzekerd worden verzonden. 
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Artikel 6: Ingang en duur van de abonnementen 

1. Teneinde voortdurend wisselingen in aantallen samenstelling van abonnementen te 
voorkomen, kan een abonnement uitsluitend per halfjaar worden aangegaan. Nieuw af te 
sluiten abonnementen dienen bij voorkeur uiterlijk 12 weken voor het begin van het halfjaar 
door de beheerder te zijn ontvangen. (onder per halfjaar wordt verstaan 1 januari en 1 juli) 

2. Beëindiging van abonnement kan per halfjaar mits de afmelding ten minste 12 weken voor 
het verstrijken van het halfjaar (zie genoemde data in art.6 lid 1) door de beheerder of de 
betreffende uitvoerder is ontvangen. 

 
Artikel 7: Financiering 

1. Het SvF stelt aan de beheerder een zodanig werkkapitaal ter beschikking, dat deze in staat 
is de rekeningen van de lopende bestellingen binnen de daarvoor geldende termijnen te 
voldoen. 

2. Voor alle financiële transacties wordt gebruik gemaakt van de bankrekening die vermeldt 
staat op elke factuur. 

 
Artikel 8 : Aflevering, betaling en retourzending. 

1. Aflevering geschiedt in de termijnen, welke tussen de afnemers en de beheerder zijn 
overeengekomen. De beheerder heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken indien de 
toelevering door de postadministratie de levering op de afgesproken termijn onmogelijk 
maakt. 

2. Een dergelijke latere levering is geen reden om de levering te weigeren, dan wel reden om 
enig andere sanctie toe te passen. 

3. Betaling van leveringen dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van de 
Nieuwtjesdienst plaats te vinden. Bij te late betaling is een rentevergoeding verschuldigd 
van 2% per maand of deel van een maand. 

 
Artikel 9: Afrekening met postadministraties 

De commissaris ND mag bij de betrokken postadministraties een rekening-courant openen 
en draagt tijdig zorg voor aanvulling van het saldo hierop, zodat een ongestoorde 
toezending van nieuwe uitgiften verzekerd is. 

 
Artikel 10: Financiële administratie 

1. De commissaris ND houdt een administratie bij van alle inkomsten en uitgaven. Jaarlijks 
stelt hij een overzicht van deze staat van baten en lasten beschikbaar aan de 
penningmeester van SvF alsmede een overzicht van de aanwezige voorraad op 31 
december van het boekjaar en het saldo op de bankrekeningen. 

2. De commissaris ND is volledig verantwoordelijk voor de gevoerde administratie en als 
zodanig verantwoording schuldig aan het federatiebestuur, dat op zijn beurt verantwoording 
aflegt aan de Algemene Vergadering.  

3. De penningmeester van SvF consolideert de financiële administratie in het jaarverslag van 
SvF. 

 
Artikel 11: Overige rechten en plichten afnemende verenigingen. 

1. Verenigingen, die in een boekjaar voor meer dan € 1.815,00 aan filatelistisch materiaal van 
Nederlandse uitgiften, welke door SvF via Collect-Club van PostNL ingekocht worden en 
via SvF hebben afgenomen en tevens in alle uitgaven van haar clubblad of convocatie 
gedurende dat jaar de door de beheerder verstrekte advertentie en toekomstige uitgaven 
van PostNL hebben geplaatst, ontvangen aan het einde van het boekjaar een bonus ter 
grootte van het met PostNL overeengekomen bedrag (op 1 juni 2002: € 340,00) ter dekking 
van de door hen gemaakte advertentiekosten. Dit uitsluitend zolang PostNL de vergoeding 
van deze kosten voor haar rekening neemt. 
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2. Indien de totale omzet daartoe aanleiding geeft, kan een deel van deze vergoeding naar 

rato beschikbaar gesteld worden aan die verenigingen, die wel hebben afgenomen, doch 
niet de omzet van € 1.815,00 gehaald hebben. In een dergelijk geval moet wel aan de 
advertentie en uitgave verplichting zijn voldaan. 

 
Artikel 12 : Uitsluiting 

Lidverenigingen of individuele afnemers, die hun verplichtingen t.o.v. de ND of anderszins 
niet nakomen kunnen van deelname aan de ND worden uitgesloten. Deze beslissing kan 
worden genomen door het dagelijks bestuur van SvF op voordracht van de beheerder na 
het overleggen van het relevante bewijsmateriaal. 

 
Artikel 13 : Beroep 

Tegen uitsluiting kan een vereniging in beroep gaan overeenkomstig de statuten en het 
Huishoudelijk Reglement van SvF. 

 
Artikel 14: Slotbepaling 

In alle gevallen dat deze richtlijnen geen uitsluitsel geven beslist de beheerder 
Nieuwtjesdienst in overleg met het bestuur van het SvF. 

 
Goedgekeurd AV 15 november 2014 
 


