MKA-kalender
Vrijdag 9 november 2018 - workshop 'internet'
W orkshop internet

Onze hobby en het internet

Herw ig P elckm ans

W OR K SHOP AFGELAST W EGENS
ONVOOR ZI ENE OM STANDI GHEDEN
Vrijdag 9 november 2018 - veiling
M aandelijkse vergadering in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein in Edegem-

Elsdonk.

Het is ondertussen alweer een paar jaar geleden, maar het is weer zover:
onze geliefde veiling is er weer ! De veiling gaat door in het Elzenhof,
Kerkplein, Edegem-Elsdonk.
Het programma ziet er op vrijdag 30 maart uit als volgt :
19.00 h

Opstellen door de verkopers van de loten die zullen geveild worden. We verzoeken alle andere leden
nog even uit de zone in kwestie weg te blijven, want het moet allemaal erg snel gaan.

Bibliotheek (open tot 19.45 h)
Determinaties, afspraken voor privé-excursies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst
of... gewoon een gezellig babbeltje... Mineraal van de maand : periet (niet te verwarren
met 'pyriet'!) - informatie verder in dit nummer.
19.15 h

Bezichtiging van de te veilen loten, inschrijving als bieder voor de veiling. De leden worden verzocht
om praktische redenen die avond geen (ander) materiaal mee te brengen voor verkoop (uiteraard
met uitzondering van het mineraal van de maand!).

20.00 h

Het grote moment is aangebroken : onze MKA-superveiling, met als veilingmeester van dienst Peter
Janssens. Voor alle praktische informatie verwijzen we naar het artikel verder in dit nummer.

Zaterdag 10 november 2018 - determinatiedag ('D-Day')

Vanwege het succes van de vorige determinatiedagen zal er ook dit jaar weer een determinatiedag zijn,
onze zogenaamde 'D-Day', in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van 9.30 h tot 17 h. Het is de
bedoeling zoals de vorige keren zelf actief bezig te zijn met het determineren van meegebrachte
specimens. De diverse werkgroepen van onze vereniging zullen zorgen voor de nodige expertise,
materialen en apparaten om daarbij te helpen. Uitgebreidere informatie volgt via e-min en alle andere
snelle kanalen.
Allerlei apparatuur is ter beschikking, hetzij om ermee aan de slag te gaan o.l.v. voldoende ervaren
MKA-collega's, hetzij om ze te leren kennen.
• edelsteenkunde apparatuur: voornamelijk polariscoop, refractometer en de spectroscoop, en ook de
magnetische eigenschappen van edelstenen worden bestudeerd
• fysische kenmerken zoals hardheid, dichtheid, streek- (of streep-)kleur
• chemische testen
• optische methoden (o.a. polarisatiemicroscoop, fluorescentie)
• geigerteller (radioactiviteit van mineralen)
• kristallografie
Iedereen is van harte welkom op deze speciale determinatiedag. Het is ook een perfecte gelegenheid
voor iedereen die 'nieuw' is en interesse heeft in mineralen en/of edelstenen om andere enthousiaste
MKA-leden te ontmoeten en de toestellen en hulpmiddelen die de club ter beschikking heeft, van dichtbij
te leren kennen.

Veilinghuis MKA
Veilingreglement
De volgende regels moeten in acht genomen worden.

• De veiling is NIET openbaar. Om wettelijke redenen is de veiling beperkt tot leden van de MKA en
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hun gezinsleden, zowel voor wat betreft het aanbieden van materiaal als het bieden zelf. Anderzijds
staat het iedereen natuurlijk vrij zich voor de veiling te laten inschrijven als lid van de MKA.
Alle artikelen worden genummerd en beschreven in de veilingcatalogus. Deze catalogus werd
gepubliceerd op de website (www.minerant.org/MKA/veiling.html).
De aangeboden voorwerpen worden tentoongesteld op de dag van de veiling gedurende één uur
voorafgaand aan de veiling.
Indien het minimumbod voor een lot niet gehaald wordt, zal overgegaan worden tot de verkoop van
het volgende lot in de catalogus.
De MKA krijgt 10 % op de verkoopprijs (of meer, als je dat zelf wil). Er wordt geen “opgeld” gevraagd
aan de koper. De koper betaalt dus netto wat hij geboden heeft en geen extra percentage bovenop
het bod. Het gaat om een accidentele verkoop tussen particulieren, en er kunnen dus geen facturen
worden opgemaakt.
Voor het begin van de veiling krijgt iedereen die wenst te bieden (al is het maar op één stuk) een
genummerde kaart, op vertoon van de lidkaart. Wie niet voor het begin van de veiling aanwezig kan
zijn, kan desnoods ook nog tijdens de veiling een kaart bekomen bij de veilingsecretaris. Er wordt
geboden door opsteking van die genummerde kaart. Er wordt niet flauw gedaan over lichte tics en
zenuwtrekjes maar handje met kaart omhoog is bieden. De veilingmeester en zijn assistent(en)
wijzen het bod toe naar beste vermogen. Er is geen betwisting mogelijk tegen hun beslissing.
Elk volgend bod overtreft het vorige volgens de volgende sleutel
minder dan 20 € :
stijging per 1 €
20 € tot 50 € :
stijging per 2 €
50 € tot 100 € :
stijging per 5 €
meer dan 100 € :
stijging per 10 €
Als uw bod wint bent u verplicht te betalen.
Betaling gebeurt tijdens de vergadering en enkel in contanten. Vanaf 250 € voor een lot kan, mits
akkoord van de verkoper, een afspraak gemaakt worden voor een andere betalingswijze.
Onmiddellijk na de betaling worden de gekochte items ingepakt en meegenomen door de koper. De
organisatie is niet verantwoordelijk voor verliezen t.g.v. het niet afhalen of verkeerd afhalen, of voor
beschadiging door wie dan ook.
Niet verkochte items die niet aan de MKA geschonken werden, dienen door hun verkoper afgehaald
te worden na de veiling. Op verzoek en slechts bij afwezigheid van de verkoper kan een item bewaard
worden tot ten laatste de vergadering volgend op de veiling. Daarna komt het toe aan de MKA.
Uitzonderingen op een of andere regel kunnen enkel toegestaan worden door de veilingmeester, die
je dan op voorhand moet contacteren.

Voor meer informatie kun je terecht bij de veilingmeester Peter Janssens :
<peter.janssens@telenet.be>  0491 229106.

Samengevat, wat moet je doen als je wil bieden ?
1. Meld je aan met je lidkaart bij de veiling-secretaris. Je krijgt een document waarop je je gegevens
moet invullen, en voor akkoord met het reglement ondertekent. Je ontvangt een nummer dat je
moet gebruiken om te bieden.
2. Bekijk de loten die je interesseren, en noteer voor deze loten wat je ervoor over zou hebben.
3. Om te bieden steek je je genummerde kaart goed leesbaar voor de veilingmeester de hoogte in.
Hou er rekening mee dat bij een trage beweging er al twee, drie andere kaarten de hoogte in
kunnen gaan ! In zo'n geval moet je enige sportiviteit aan de dag leggen. Je kunt niet altijd winnen...
4. Op het einde van de veiling moet je je melden bij de veilingsecretaris om te betalen. Je krijgt dan
onmiddellijk de betaalde loten mee. Je moet ze eventueel zelf (terug) verpakken en meenemen. We
vragen met aandrang om wat betaald is onmiddellijk naar je auto te brengen, zodat het lokaal tegen
het einde van de veiling niet bezaaid ligt met geveilde items waarvan niemand nog goed weet van
wie ze zijn.
Voor een actuele lijst van de te veilen loten verwijzen we naar onze website
www.minerant.org/MKA/veiling.html

