Royal Philatelic Society London

DE DOELSTELLINGEN VAN THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY LONDON
The Royal Philatelic Society London werd in 1869 als ´The Philatelic Society´ opgericht in Londen en is
daarmee de oudste filatelistische vereniging in de wereld. De Vereniging werd ’Koninklijk’ toen Z.M. Koning
Edward VII dit predicaat in 1906 verleende. Dat was tien jaar nadat zijn zoon, Z.K.H. de Hertog van York,
voorzitter van de vereniging was geworden. Toen de Hertog in 1910 Koning George V werd, bleef hij onze
beschermheer. In 1924 verleende hij aan de Vereniging toestemming om het Koninklijk Wapen op alle
briefpapier en publicaties te gebruiken.
De belangrijkste doelstellingen van de Vereniging zijn:
1. Het bevorderen en het aanmoedigen van en het bijdragen aan filatelistisch onderzoek en het beoefenen van
de filatelie.
2. Het informeren van de leden van de Vereniging over alle zaken die betrekking hebben op de doelstellingen
door middel van bijeenkomsten, gesprekken, presentaties, lezingen, correspondentie of op andere wijze. Hulp
bieden bij en het zelf verrichten van filatelistisch onderzoek. Het vastleggen van de resultaten van dat
onderzoek in essays, tijdschriften, boeken, (verenigings)bladen of andere schriftelijke uitingen.
3. Het bevorderen, alleen of samen met anderen ,van internationale of andere filatelistische tentoonstellingen in
het Verenigd Koninkrijk of elders, het deelnemen daaraan of het helpen bij de organisatie. Het beschikbaar
stellen en toekennen van prijzen, medailles of andere vormen van erkenning met betrekking tot dergelijke
tentoonstellingen. Dit beschikbaar stellen en toekennen geldt eveneens voor schriftelijke uitingen op het gebied
van de filatelie.
4. Het oprichten en in stand houden van een filatelistische bibliotheek. Het verwerven van collecties postzegels,
ontwerpen, proeven en schetsen en alle andere zaken die van belang zijn of zijn geweest voor de doelstellingen
van de Vereniging.
Wij zijn trots op onze deskundigheid en streven naar perfectie. Wij heten filatelisten uit alle lagen van de
bevolking, van de meer welgestelden tot degenen met bescheiden middelen, van harte welkom. Wij hebben
thans meer dan 2.300 leden waarvan meer dan de helft buiten het Verenigd Koninkrijk woont, en de
Vereniging blijft groeien.

