REGLEMENT NALATENSCHAPPEN
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ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
1. De Filatelistenvereniging “Phila Venlo” te Venlo kent een Commissie Nalatenschappen.
2. Erfgenamen van een overleden lid,leden en derden kunnen een beroep doen op deze commissie
voor advies betreffende het beheer of de liquidatie van de collectie.
3. De verzameling(en) kan via de vereniging worden geliquideerd.

ARTIKEL 2: GEVOLMACHTIGDE
1. Uitsluitend op een daartoe bij de vereniging ingediend verzoek van een van de erfgenamen van
een overleden lid of van een – alsdan door de erfgenamen daartoe schriftelijk gevolmachtigde –
derde, zal de Commissie Nalatenschappen de in artikel 3, tweede lid, genoemde werkzaamheden
uitvoeren. Dit geldt ook ten aanzien van de in artikel 1 lid 2 genoemde leden en derden.
2. Alvorens haar werkzaamheden aan te vangen, kan aan de opdrachtgever(s) een afschrift van dit
reglement alsmede een opdrachtformulier worden verzonden.

ARTIKEL 3: FINANCIËN
1. De Commissie Nalatenschappen verstrekt aan opdrachtgever(s) desgewenst een raming van de
door haar te maken kosten voor advies die voor rekening komen van opdrachtgever(s)
a De kosten bedragen 10% van de netto-opbrengst bij liquidatie binnen de vereniging van
erfgenamen, leden en derden
2 De Commissie Nalatenschappen zal in alle gevallen van een huisbezoek cq.verkaveling van
een verzameling een vergoeding van 25 EURO in rekening brengen, welk bedrag via de
eindafrekening zal worden verrekend, indien de Commissie Nalatenschappen de opdracht tot
liquidatie van de filatelistische verzameling of een deel daarvan verkrijgt.
3 De Commissie Nalatenschappen kan met de opdrachtgever(s) overeenkomen, dat de nalatenschap
of een deel daarvan via een of meerdere veilingen wordt geliquideerd. De opdrachtgever(s) dient /
dienen te worden geïnformeerd over de hieraan verbonden kosten, die voor zijn / hun rekening
komen. Van de verkochte kavels zullen gespecificeerde overzichten van de opbrengst aan de
opdrachtgever(s) worden overhandigd.

ARTIKEL 4: ORGANISATIE
1. De Commissie Nalatenschappen bestaat uit 2 leden.
2. De werkzaamheden van de Commissie Nalatenschappen omvatten in ieder geval:
a. het samenstellen van een of meer inventarislijsten, voor zover mogelijk, gerangschikt naar
de aard van de overgelegde verzameling(en);
b. het geven van een indicatie betreffende de verkoopwaarde van de op de inventarislijst(en)
vermelde verzamelingen of onderdelen daarvan;
c. het geven van advies over een eventuele splitsing of samenvoeging van de verzameling(en)
of onderdelen daarvan;
d. het geven van advies over de wijze waarop de verzameling(en) te gelde kan (kunnen)
worden gemaakt.
3. Bij het verrichten van inventarisaties en van de werkzaamheden (n), moeten steeds tenminste
twee leden van de commissie aanwezig zijn.
4. De Commissie Nalatenschappen kan bij het uitvoeren van de werkzaamheden een beroep doen op
de deskundigheid van derden.
5. De commissieleden kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding voor de door hen
verrichtte werkzaamheden, behoudens voor de door hen gemaakte reis- en verblijfkosten. en op
eerste uitnodiging aan de vereniging te betalen.
6. De commissie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor te lage gerealiseerde opbrengsten.
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ARTIKEL 5: GEHEIMHOUDING

1. De Commissie Nalatenschappen heeft over de haar tijdens haar werkzaamheden bekend geworden
bijzonderheden een geheimhoudingsplicht tegenover derden, met dien verstande dat zij over het
verloop van haar werkzaamheden globaal verslag uitbrengt aan het bestuur van de vereniging.
2. Leden van de Commissie Nalatenschappen mogen geen onderhandse aankopen doen uit
verzameling(en) waarvoor zij enige werkzaamheid als commissielid hebben verricht.
3. De Commissie Nalatenschappen is verplicht alle financiële transacties te registreren en aan de in
artikel 1 genoemde personen verslag uit te brengen. Dit kan onder meer geschieden door afgifte
van kopieën van de veilingresultaten.

ARTIKEL 7: SLOTBEPALING
1. Tot het wijzigen van dit reglement kan alleen worden besloten door een meerderheid van het
bestuur van de vereniging tijdens een bestuursvergadering, waarbij minimaal tweederde van de
bestuursleden aanwezig zijn.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzie t, beslist het bestuur.

APPENDIX: TOEGEVOEGDE DOCUMENTEN
1. Bij dit reglement wordt het document “overeenkomst nalatenschappen” toegevoegd als onderdeel
van dit reglement.
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