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Vooraf
1. De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (hierna: de KNBF) kan in
samenwerking met een vereniging (hierna: de organisator) jaarlijks ter gelegenheid van
een filatelistisch evenement een filatelistisch voordrachtentoernooi organiseren,
bestaande uit een thematische en een algemeen deel. Dit toernooi wordt genoemd het
" KNBF - Jo Toussaint toernooi".
2. Een thematische voordracht behandelt een onderwerp uit een van de volgende
(tentoonstellings-) wedstrijdklassen: thematische of sociale filatelie, de open klasse of
prentbriefkaarten. Een algemene voordracht behandelt een onderwerp uit een van de
volgende (tentoonstellings-) wedstrijdklassen: traditionele filatelie, fiscale filatelie,
aero/astrofilatelie, posthistorie of postwaardestukken.
3. Voor de beoordeling van de thematische en de algemene voordrachten worden twee
afzonderlijke jury’s van drie personen samengesteld. De juryleden worden aangezocht
door de organisatie,de beide juryvoorzitters behoeven goedkeuring van de KNBF.
Bij het uitvallen van een jurylid zorgt de organisator voor een vervanger.
4. Voor de winnaars van dit toernooi worden prijzen door de KNBF beschikbaar gesteld,
een voor de thematische en een voor de algemene filatelie.
Aanmelding
5. Deelname aan het toernooi staat open voor alle leden van bij de Bond aangesloten
verenigingen. Zij die wensen mee te doen, geven hiervan kennis (schriftelijk of via email) aan de organisator onder opgave van het gekozen onderwerp.
6. Bij minder dan drie deelnemers voor een van de toernooien wordt het betreffende
deeltoernooi afgelast.
7. Het bestuur van de organisator deelt de namen van de deelnemers zo spoedig mogelijk
mede aan de Bond.
8. De deelnemers ontvangen van de organisator een exemplaar van dit reglement.
Uitvoering en beoordeling
9. De organisator stelt een passende ruimte, een laptop, een beamer, een scherm en een
draadloze presenter (afstandsbediening) beschikbaar. Deelnemers wordt aangeraden
hun mondelinge presentatie (live, eventueel bescheiden ondersteund met muziek),
liefst via eigen laptop te presenteren.
10. De voordrachten moeten dienen ter bevordering van de thematische respectievelijk de
algemene filatelie in de ruimste betekenis van het woord. Een voordracht duurt
maximaal 20 minuten, wordt niet onderbroken en er zal geen gelegenheid zijn voor
juryleden of toehoorders om opmerkingen te plaatsen of vragen te stellen. De
juryvoorzitter meldt na 19 minuten aan de deelnemer dat de presentatie afgerond moet
worden. Bij overschrijding van 20 minuten wordt de presentatie stopgezet door de
juryvoorzitter (let wel, dit leidt tot puntenaftrek).
11. Elk jurylid zal aan ieder van de deelnemers maximaal 100 punten toekennen, als volgt
te verdelen:
1.
De mate, waarin de voordracht bijdraagt tot de bevordering van de filatelie
maximaal 30 punten
2.
De behandeling van het onderwerp
maximaal 20 punten
3.
De filatelistische studie over het onderwerp
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maximaal 20 punten
De uitwerking van het onderwerp
maximaal 15 punten
5.
De presentatie
maximaal 15 punten
Een toelichting op de beoordelingscategorieën is als bijlage bij dit reglement opgenomen.
4.

12. De door de drie juryleden aan elke deelnemer toegekende punten worden bij elkaar
opgeteld. Indien aan meer dan één deelnemer hetzelfde hoogste puntentotaal wordt
toegekend, dan is winnaar degene die het hoogste aantal punten heeft behaald voor
onderdeel 1. Bij een gelijk aantal punten voor onderdeel 1 wordt het aantal punten voor
onderdeel 2 in beschouwing genomen en zo verder. In geval het aantal punten voor alle
onderdelen gelijk is, wordt de winnaar door het lot aangewezen.
13. Degene aan wie het hoogste aantal punten wordt toegekend, ontvangt de daarbij
behorende prijs.
14. Alle deelnemers ontvangen een oorkonde, beschikbaar gesteld door de KNBF.
15. Iedere deelnemer heeft recht op een toelichting van de door de jury toegekende
punten.
Afronding
16. De bekendmaking van de uitslag van het toernooi en de uitreiking van de prijzen
geschiedt tijdens het evenement zelf. Dit wordt gedaan door ieder juryvoorzitter voor
zijn deeltoernooi, met een toelichting over de toegekende punten.
17. De organisator meldt de uitslag van het toernooi aan de secretaris van de KNBF, die
zorgt voor publicatie op de Bondspagina van het Maandblad Filatelie. De voorzitters
van de jury's brengen schriftelijk verslag uit van de uitslag van het toernooi en de
inhoud van de lezingen aan de Commissaris Juryzaken van de KNBF.
18. Dit reglement kan worden aangehaald als: “Reglement KNBF - Jo Toussaint toernooi”.
Bijlage: toelichting op de beoordeling
In het Reglement worden 5 categorieën genoemd waarop de lezingen beoordeeld worden. Ten
behoeve van deelnemers en jury worden die hier kort toegelicht.
1. De mate, waarin de voordracht bijdraagt tot de bevordering van de filatelie
De deelnemer weet het publiek te enthousiasmeren voor zijn onderwerp
2. De behandeling van het onderwerp
Het onderwerp van de lezing wordt als een compleet, afgerond geheel behandeld
3. De filatelistische studie over het onderwerp
De deelnemer geeft er blijk van de literatuur te kennen en heeft eventueel eigen
onderzoek gedaan
4. De uitwerking van het onderwerp
De lezing is logisch uitgewerkt, heeft een duidelijke structuur en bevat goede
voorbeelden
5. De presentatie
De deelnemer spreekt duidelijk, heeft zijn verhaal goed in het hoofd en maakt contact
met het publiek; geluid en beeld zijn helder voor het publiek. Aantekeningen mogen
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gebruikt worden, maar het is niet de bedoeling dat de complete tekst van papier wordt
voorgelezen.
NB
Indien een lezing na de reglementaire 20 minuten door de juryvoorzitter wordt stopgezet, worden
30 punten afgetrokken van de score.
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