
De INTERNATIONALE POSTALE FILATELISTISCHE CLUB (INTERNATIONAL POSTAL 

PHILATELIC CLUB) beter gekend als de POSTCLUB, opgericht in 1994, is een 

internationale non-profit organisatie onderworpen aan de wetten en regels van het land 

waar het hoofdkantoor is gevestigd. De internationale postale filatelistische club heeft tot 

doel relaties te ontwikkelen en het de filatelisten die behoren of behoord hebben tot een 

bedrijf die te maken heeft met de filatelie en of schriftelijke communicatie (exploitanten 

van postdiensten) of elektronisch (telecomoperatoren), de minderjarige kinderen, 

alsmede de vertegenwoordigers van de posterijen werkzaam op het gebied van de 

filatelie, filatelistische pers, handelaren of beveiliging printers. 

De INTERNATIONALE POSTALE FILATELISTISCHE CLUB (INTERNATIONAL POSTAL 

PHILATELIC CLUB)  mag volwassenen of jongeren niet aangesloten bij een kring 

aanvaarden indien dit voorafgaandelijk afgesproken is. 

Het doel van de postclub is: 

• Ontwikkelen van informatiedocumenten, rapporten en studies met 

betrekking tot filatelie en zijn uitvloeisels; 

 

• Zorgen voor organisatie van tentoonstellingen, congressen, conferenties, 

seminaries, vergaderingen en uitwisselen van informatie met betrekking 

tot de filatelie en de promotie van de vereniging; 

 

• Samen te werken met universele filatelistische projecten; 

 

• Het organiseren van bezoeken en reizen in verband met filatelie alsook 

seminaries oefeningen; 

De Internationale postale filatelistische club (vereniging) beschikt over een 

driemaandelijkse nieuwsbrief, een internationaal filatelistische structuur, een internet 

website www.philatelic-postal-club.org, beschikt over documenten en heeft een 

internationaal team beschikbaar. 

Zakjes postzegels worden regelmatig gratis overgemaakt aan de "jonge" leden van de 

vereniging. 

Het lidgeld bedraagd voor volwassenen 13,00 € per jaar en 2,00 € voor jongeren onder 

de 18 jaar. 

De internationale postale filatelistische club is actief in 32 landen en heeft 250 leden.  

Wilt U lid worden van de internationale postale filatelistische club of wenst U meer 

informatie dan kan U een bericht sturen naar volgend E-mail adres contact@philatelic-

postal-club.org  

Door U aan te sluiten gaat U de filatelistische vereniging op onze planeet uitbreiden. 

Tot ziens mischien  


