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Inleiding

Het beleidsplan van Po & Po is een document waarin de doelen van de vereniging, zoals 
vastgelegd in de notulen artikel 3 en 4 van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars (hierna Po & Po genoemd), nader vertaald zijn in concrete feiten en 
geconcretiseerd zijn.

Het voorliggende beleidsplan kent geen planningshorizon maar zal elke 2 jaar door het 
bestuur worden geactualiseerd.

Dit beleidsplan is met instemming van alle bestuursleden vastgesteld. 
Het beleidsplan is voor de eerst keer geactualiseerd in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van 9 januari 2010.
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Algemeen

Ten behoeve van haar leden is Po & Po lid van de Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelisten verenigingen (KNBF). Hierdoor wordt de uitwisseling van informatie en gegevens
met andere verenigingen vergemakkelijkt. Het lidmaatschap van de KNBF biedt Po & Po de 
mogelijkheden te participeren in activiteiten van de bond, welke leiden tot grotere 
bekendheid, bemiddeling in het aanvragen van subsidies en mogelijkheden tot publiceren.

Het bestuur stimuleert haar leden studiegroepen te formeren. Deze studiegroepen hebben tot 
doel specifieke aspecten van de posthistorische kennis te vergroten en deze uiteindelijk te 
publiceren. Voor kennis en inbreng van buiten Po & Po staan de studiegroepen open. 
Binnen Po & Po is de studiegroep Groep Postmechanisatie  een actueel functionerende groep.

Zoals iedere vereniging geeft Po & Po een verenigingsblad uit, het Verenigings Nieuws. Het 
VN bevat mededelingen van het bestuur, wisselende, minder gerijpte filatelistische bijdragen 
en vragenrubrieken. 

Tijdens de ledenbijeenkomsten stelt de vereniging haar leden in staat om de filatelistische 
kennis en het eigen verzamelplezier te vergroten door middel van verstrekken, ruilen en/of 
aanschaffen van literatuur en filatelistisch materiaal. Tevens kunnen de leden een voordacht 
houden over een/meerdere poststuk(ken) of over een ander filatelistisch onderwerp.

Voor de  leden kent Po & Po het rondzendverkeer. De dozen van het rondzendverkeer 
bevatten literatuur en filatelistisch materiaal. Voor het realiseren van het Rondzendverkeer 
heeft Po & Po zich aangesloten bij het Rondzendverkeer van SvF (SamenwerkingsVerband 
Filatelie).

Po & Po onderschrijft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In verband 
met het samenwerken met SvF voor het Rondzendverkeer  is een verwerkingsovereenkomst 
gesloten met SvF. Hierin is ook het uitwisselen van de gegevens van leden geregeld om deel 
te kunnen nemen aan het rondzendverkeer.

Indien fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn heeft het bestuur besloten om digitale 
bijeenkomsten te organiseren. Dit geldt zowel voor de ledenbijeenkomsten als de 
bestuursvergaderingen. Ook kunnen digitale lezingen, veilingen en andere activiteiten 
gehouden worden voor de leden. 
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Posthistorische Publicaties

Artikel 3 van de statuten van Po & Po luidt: 
“De Vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis op het gebied van 
postgeschiedenis, poststukken, postwaardestukken, postale afstempelingen, alsmede 
filatelistische onderwerpen die buiten de aandacht van de traditionele filatelie vallen.”

Om deze doelstellingen te verwezenlijken geeft Po & Po diverse posthistorische publicaties 
uit:

1. Het verenigingsorgaan De Postzak 
De Postzak is bestemd voor posthistorische artikelen en verschijnt gewoonlijk in het voorjaar 
en in het najaar. Om de oudere artikelen eenvoudig toegankelijk te houden zal er van tijd tot 
tijd een bijgewerkte index verschijnen, die digitaal wordt gepubliceerd. 

2. De reeks Posthistorische Studies (PHS)  
De PHS zijn bedoeld voor posthistorische publicaties van grotere omvang. Het streven is om 
eenmaal per jaar een PHS te laten verschijnen.

In voorbereiding zijn (stand najaar 2020):

 PHS 34 De Koninklijke Nederlandse Postvaart Vlissingen – Engeland
 In 2021 wordt verwacht een PHS over de machinestempels van de Vereniging 

Nederlandsch Fabricaat.
 In studie is genomen een PHS over Sandd

De Postzak en de PHS worden gratis aan alle leden verstrekt. Voor leden en belangstellenden 
in het buitenland zijn soms Engelse vertalingen voorhanden.

In een Lustrumjaar bestaat de mogelijkheid een Lustrumboek uit te geven naast of in plaats 
van een PHS. Ook het Lustrumboek wordt gratis aan alle leden verstrekt. Dat gold 
bijvoorbeeld het boek In de van UV-licht, dat verscheen ter gelegenheid van 50 jaar 
posttechnische filatelie van de de Groep Postmechanisatie.

3. Bijzondere publicaties.
Naast de bovenstaande verenigingsuitgaven worden er bijzondere publicaties uitgegeven in de
vorm van boeken,  of digitale vorm of via de website van Po & Po.

De werkwijze van de Redactie en haar zelfstandige verhouding ten opzichte van het bestuur 
zijn vastgelegd in het Redactie Statuut. 
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Financiën

Informatie
Om de doelstellingen van Po & Po te realiseren dient zij te zorgen voor inkomsten. Hieronder 
staan de inkomstenbronnen van de vereniging opgesomd. De vereniging kent naast enkele 
kleinere posten, twee belangrijke posten van uitgaven: de kosten voor haar 
ledenbijeenkomsten en haar publicaties. 
Po & Po voert een transparant beleid uit naar haar leden. De onderdelen filatelistische 
publicaties en veilingen krijgen ieder jaar een vastgesteld werkkapitaal. De opbrengsten 
vloeien aan het eind van het boekjaar terug in de algemene kas. 

Inkomsten
Bronnen van inkomsten van de vereniging zijn:
- contributies en entreegelden van leden; de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene 
Vergadering
- giften
- legaten
- doelsubsidies ten behoeve van bijzondere filatelistische publicaties 
- opbrengsten bijzondere uitgaven na verrekening voorfinanciering
- rente en andere inkomsten
- opbrengsten van veilingen

Uitgaven
Het vermogen en de inkomsten van de vereniging zullen worden gebruikt voor:
- de financiering van haar publicaties 
- de financiering van de ledenbijeenkomsten
- deelname aan beurzen met een informatiestand
- bestuurskosten
- financiering van de internetsite
- lidmaatschap van de KNBF
– de financiering van de kosten om haar publicaties te laten beoordelen bij een filatelistische 
tentoonstelling, zowel eenmaal in het binnenland, als eenmaal in het buitenland. Wil de auteur
zijn publicatie vaker beoordeeld hebben, dan zijn de kosten voor de auteur.

Toelichting en achtergrond informatie
Bij het overlijden van dhr Johan Willem Ferdinand Bunge (1903-1986) werden Po & Po en de
Vereniging voor Aerofilatelie “de Vliegende Hollander” ieder voor 50% erfgenaam. 
Het kapitaal door deze erfenis verkregen is nu een onderdeel van het vermogen van de 
vereniging en wordt op de jaarrekening opgevoerd. Het Bunge-kapitaal wordt gebruikt voor 
voorfinanciering van ‘bijzondere publicaties’. De rente van het kapitaal komt ten goede van 
de vereniging. 
Bijzondere inkomsten (zoals in 2009 de Lewandowski Award) kunnen aan het Bunge-kapitaal
worden toegevoegd.

De toelevering van artikelen geschiedt door de auteurs op vrijwillige basis en zonder 
verrekening; kosten zoals rechten van derden (copyright) worden door de vereniging 
gedragen.
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Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder beloning, maar waar nodig zijn 
gemaakte kosten declarabel.

Voor het vastleggen van de financiële stromen, financiële verantwoording en hoogte van de 
werkkapitalen voor veiling en publicaties/serviceafdeling is een Financieel Statuut in 
ontwikkeling.

Ledenwerving

Po & Po staat open voor nieuwe leden en kent geen ballotage. Po & Po staat open voor leden 
uit de gehele wereld. Om ledenaanwas te stimuleren treedt de vereniging naar buiten met haar
publicaties, met beurzen en website. Haar publicaties zijn aanwezig in (filatelistische) 
bibliotheken in binnen- en buitenland. 

Activiteiten
Om de vereniging naamsbekendheid te geven neemt zij regelmatig deel aan landelijke en 
regionale filatelistische beurzen. Op deze beurzen worden de Po & Po publicaties getoond en 
zijn er leden aanwezig om vragen te beantwoorden. Veelal is er een kleine expositie van 
filatelistisch materiaal waaruit het werk van Po & Po naar voren komt. Tijdens de beurzen kan
men zich opgeven als lid.
Ieder jaar wordt deelname overwogen aan beurzen te Loosdrecht, Roden, Gouda, 
de Nationale Postzegelshow de Postex te Apeldoorn, en de beurzen in Barneveld.
Deelname aan beurzen wordt jaarlijks in het algemeen bestuur besproken en vastgesteld. 

Bijeenkomsten
Ten behoeve van de leden vinden in Ede (Ons Huis van de Taborkerk)  8 à 9 bijeenkomsten 
per jaar plaats. Op deze bijeenkomsten worden onder meer lezingen gegeven en vindt 
uitwisseling van ideeën en materiaal plaats.

Als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus zijn de fysieke bijeenkomsten in 2020 
noodgedwongen stopgezet en is besloten deze te vervangen door digitale bijeenkomsten. 
Overwogen wordt of het gewenst is deze digitale bijeenkomsten gedeeltelijk voort te zetten 
als het mogelijk is weer fysieke bijeenkomsten te houden. Dit geldt ook voor het houden van 
bestuursvergaderingen. 

Website
In dit digitale tijdperk is het hebben van een goede internetsite een must. De vereniging 
beheert daarom een internetsite  //www.po-en-po.nl/. Daar de site ook gebruikt wordt als 
naslagmogelijkheid zullen diverse artikelen lange tijd voor het publiek beschikbaar blijven. 
De website kent een vraagbaak en een contactpagina voor leden en niet-leden van over de 
gehele wereld. Ten behoeve van de continuïteit en tijdige actualisering beschikt de vereniging
over een standby webmaster. In 2013 is overgestapt op een nieuw ontwikkelde website. 
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Jubilea
Sinds haar oprichting in 1946, viert Po & Po elk 5de jaar haar jubileum.
Tijdens deze jubileumviering wordt de Erwin König prijs uitgereikt aan de beste 
posthistorische publicatie, die in voorgaande 5 jaar verschenen is.

Verder is het streven om tijdens het jubileum een bijzondere publicatie te laten verschijnen.
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Revisie Beleidsplan

Versie 1 goedgekeurd in het bestuur:    9 januari 2010
Versie 2 goedgekeurd in het bestuur:  12 maart 2011
Versie 3 goedgekeurd in het bestuur:  23 november 2013
Versie 4 goedgekeurd in het bestuur: div. data en ivm de AVG aangehouden later weer 

door de Covid 19 uitbraak opnieuw aangehouden
Versie 5.0 goedgekeurd in het bestuur : december 2020
Versie 5.1 goedgekeurd in het bestuur : december 2020 en redactioneel puntjes op de i 

gezet door M. Brekelmans sept 2021
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