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Volgens artikel 10 van het Huishoudelijke Reglement kent de vereniging
Po&Po een nalatenschaps-commissie (verder te noemen de commissie), welke
bestaat uit twee of meer door het bestuur van de vereniging aan te wijzen leden.
Erfgenamen van overleden leden (verder te noemen de erven), hebben het recht
een beroep op de commissie te doen voor advies in zake schenking of wijze
van liquidatie van de filatelistische verzameling(en) (verder te noemen de
verzameling) van het overleden lid.
Erfgenamen van overleden leden hebben het recht de verzameling van het
overleden lid via de vereniging te (doen) liquideren.

De secretaris van de vereniging zal na de kennisname van het overlijden van een
medelid, de diensten van de vereniging aan de erven aanbieden.
Tevens zal hij aanbieden dat een of enkele leden van de commissie, zonder enige
verplichting, een bezoek aan de erven zal brengen om een globale indruk van de
verzameling te verkrijgen, en de erven over alle mogelijkheden v.w.b de
verzameling in te lichten.
Uitsluitend op een daartoe bij de secretaris van de vereniging ingediend
schriftelijk of mondeling verzoek van een der erven, of een gemachtigde, zal de
commissie de in artikel 4 gestelde werkzaamheden gaan uitvoeren.
Alvorens de commissie met haar werkzaamheden aanvangt, zal aan de erven, door
toedoen van de secretaris, een afschrift van dit reglement worden gezonden met
het verzoek dit, als blijk van instemming hiermee, getekend te retourneren.
Door het inroepen van de bijstand en/of diensten van de commissie verbinden de
erven zich alle reis-, verblijfs- en overige kosten voor hun rekening te nemen en
op eerste uitnodiging aan de vereniging te betalen.
De commissie verstrekt, via de secretaris, aan de erven desgewenst een raming
van de te hunnen laste komende kosten.

Artikel 3
a. De commissie bestaat uit minimaal twee leden, waaronder bij voorkeur een
bestuurslid.
b. De commissie kan een beroep doen op de deskundigheid van anderen.
Artikel 4
De werkzaamheden van de commissie omvatten:
a. Het globaal beschrijven van de aangetroffen filatelistische verzameling.
b. Het samenstellen van een inventarislijst (indien mogelijk), gerangschikt naar de aard
van de aangetroffen verzamelingen.
c. Het geven van een indicatie omtrent de verkoopwaarde van de op de
inventarislijst(en) geplaatste verzameling en/of onderdelen daarvan.
d. Het geven van advies omtrent de meest doeltreffend geachte wijze(n) van verkoop,
daaronder begrepen advies over een eventuele scheiding of samenvoeging van de
verzameling(en) en/of onderdelen daarvan.
e. Het geven van advies over de wijze waarop de verzameling te gelde kan worden
gemaakt.
f. Het geven van adviezen betreffende een schenking aan b.v. een archiefinstelling, een
museum of aan de vereniging.

g. Het met instemming van erven dupliceren van digitale bestanden op postaal gebied,
t.b.v. de vereniging*).
Artikel 5
a. Bij de werkzaamheden, als bedoeld onder artikel 4, alsook tijdens overleg met de
erven, zullen steeds ten minste twee leden aanwezig zijn.
b. De vereniging verkrijgt door het inschakelen van de commissie het recht om voor
studiedoeleinden, archivering of publicaties foto’s, scans of fotokopieën te maken van
een verzameling of individuele stukken daaruit.
c. De commissie heeft over de haar tijdens haar werkzaamheden bekend geworden
bijzonderheden tegenover derden geheimhoudingsplicht, met dien verstande dat zij
over het verloop van haar werkzaamheden het bestuur van de vereniging globaal
verslag uitbrengt.
d. Het is de leden van de commissie niet toegestaan uit de beoordeelde verzameling
onderhands aankopen te doen.
Artikel 6
De commissie verricht haar werkzaamheden binnen een redelijke te achten termijn en naar
beste weten en kunnen.
Aansprakelijkheid van de commissie of de vereniging voor achteraf onjuist gebleken adviezen
of voor gemaakte beoordelings- of waarderingsfouten is geheel uitgesloten.
Artikel 7
a. De leden van de commissie kunnen geen aanspraak maken op een honorarium.
b. Kosten verbonden aan werkzaamheden voortvloeiende uit het gestelde in artikel 2b
en/of 5b worden niet in rekening gebracht.
c. Bij schenking van de verzameling(en) aan de vereniging zullen geen kosten in
rekening worden gebracht.
d. Bij een gedeeltelijke schenking van een verzameling aan de vereniging zal, na een
daar toe gedaan voorstel door de voorzitter van de commissie, het bestuur beslissen of
er kosten in rekening gebracht worden.
Artikel 8
Elk lid van de vereniging dat, na zijn overlijden, de bijstand en/of diensten van de commissie
wil kenbaar maken, wordt aanbevolen een afschrift van dit reglement bij zijn verzameling(en)
te bewaren, met het advies erop hiervan gebruik te maken.
Artikel 9
Het bovenstaande reglement geldt alleen voor verzamelingen van overleden leden welke zich
binnen de landsgrenzen in Nederland bevinden **).
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.
Artikel 10
De datum van ingang van dit herziene reglement is 01 september 2008.
De reglementen van de vereniging worden gepubliceerd op de internetsite van de vereniging.
*) Met de Bondsbibliotheek is afgesproken dat de digitale bestanden worden opgeslagen in
de bibliotheek, waar ze beschikbaar zullen zijn als studiemateriaal.
**) het reglement is mede van kracht voor verzamelingen van overleden leden binnen een
radius van 200 km van de statutaire vestigingsplaats.

