
 

 

Reglement voor de ”Leon de Raay”-medaille.      

 

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

voordracht van het Bestuur jaarlijks een  medaille beschikbaar als blijk van bijzondere 

waardering voor de beste wetenschappelijke bijdrage op filatelistisch gebied, welke in de 

afgelopen jaargang van het Maandblad is verschenen. 

 

2. Deze medaille werd, op initiatief van wijlen de heer Leon de Raay, filatelist te Amsterdam, 

ingesteld ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag op 21 mei 1936 en draagt de naam: 

“Leon de Raay”-medaille.  

 

3. Op de voorzijde van de medaille prijkt de beeltenis van Leon de Raay, waarboven het 

opschrift: “1866 –  21 mei – 1936”. De beschrijving op de achterzijde luidt: “Leon de Raay-

medaille; Nederlandsch Maandblad voor Philatelie”. In het midden van de achterzijde staat: 

“Aan.....(naam van de bekroonde) en voor de beste wetenschappelijke bijdrage op 

filatelistisch gebied in het jaar …..(betreft het jaartal van bedoelde jaargang van het 

Maandblad Filatelie)”. 

 

4. Tijdens de eerste bestuursvergadering van het jaar volgend op het jaar waarover de Leon de 

Raay-medaille wordt toegekend vindt een inventarisatie plaats van de te nomineren 

kandidaten voor deze onderscheiding. Hieruit volgt een voordracht die wordt voorgelegd 

aan de Raad van Toezicht.  

 

5. De mogelijkheid bestaat dat niemand wordt voorgedragen. 

 

6. De beslissing tot toekenning van de medaille aan een kandidaat wordt genomen door de 

Raad van Toezicht in haar Voorjaarsvergadering. Dit bij meerderheid van stemmen. De 

medaille kan niet twee achtereenvolgende jaren aan dezelfde persoon worden toegekend. 

 

7. De uitreiking van de medaille is tijdens het Najaarsdiner van het Bestuur, de leden van de 

Raad van Toezicht en de rubriekredacteuren van het Maandblad.  

 

8. De naam van de onderscheidende wordt in het Maandblad Filatelie na uitreiking bekend 

gemaakt. 

 

9. De kosten van aanmaak van de medaille en die van de toekenning en uitreiking komen voor 

rekening van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

 

10. 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. 


