
                                                                                      

 

Reglement voor de ”L.H. Tholen-Trofee”. 

 
1. De Raad van Toezicht van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie stelt op 

voordracht van het Bestuur jaarlijks een trofee beschikbaar aan een auteur van een 

filatelistisch artikel in de niet filatelistische pers, of het publiciteitsmedium, dat in het 

afgelopen jaar de beste filatelistische voorlichting heeft gegeven aan lezers, toehoorders of 

kijkers als blijk voor bijzondere waardering.  

 

2. Deze trofee werd op 26 oktober 1974 door de Najaarsvergadering van de toenmalige Raad 

van Beheer ingesteld en draagt de naam de “L.H. Tholen-Trofee”. De heer Tholen was een 

filatelist uit Utrecht en voorzitter van de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie.  

 

3. In de eerste twee of drie uitgaven van het Maandblad van het jaar volgend op het jaar 

waarover de trofee wordt toegekend staat een advertentie waarin een oproep wordt gedaan 

kandidaten op te geven die aan het in artikel 1 genoemde voldoen.  

 

4. Uitsluitend bijdragen in de Nederlandse taal komen voor de trofee in aanmerking. 

 

5. Voordrachten van kandidaten worden gezonden aan de secretaris van het Bestuur van de 

Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

 

6. Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een kopie van) de bijdrage die voor bekroning in 

aanmerking komen. 

 

7. De voordrachten worden in de bestuursvergadering van maart behandeld en resulteren in een 

nominatie. Deze nominatie wordt vervolgens voorgelegd aan de Raad van Toezicht.  De 

toekenning geschiedt vervolgens bij meerderheid van stemmen. De trofee kan niet twee 

achtereenvolgende jaren aan dezelfde persoon worden toegekend. 

 

8. De mogelijkheid bestaat dat niemand wordt voorgedragen. 

 

9. De uitreiking van de trofee is tijdens het Najaarsdiner van het Bestuur, de leden van de Raad 

van Toezicht en de rubriekredacteuren van het Maandblad.  

 

10. Naam van de onderscheidende wordt in het Maandblad Filatelie na uitreiking bekend 

gemaakt. 

 

11. De kosten van aanmaak van de trofee en die van de toekenning en uitreiking komen voor 

rekening van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

 

12. Dit reglement kan door de Raad van Toezicht met meerderheid van stemmen worden 

gewijzigd. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie te  Hilversum, 14 november 2015 


