Bibliotheek
M . H . A . M . Jochoms, 1e Colonjes 3b
6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542

Programma 2e helft 2009

Uitleenadres catalogi
Mevr. Th.G. v. Hoogstraaten-v. Rijswijk, Zebrastr. 18, 6531 TX Nijmegen, tel. 024-3550895

Vrijdag 4 september, ledenavond.
Dinsdag 15 september, middagbijeenkomst.
Maandag 28 september, regionale ruilavond thema Poststukken.

Nederlandse FDC-dienst
H.J.W.H. de Vos, De Lingert 62-06
6605 DW Wijchen, tel. 024-6417236
Postbankrekening 4346530 t.n.v.
Ned. FDC-dienst "NOVIOPOST"
Nijmegen

Vrijdag 2 oktober, ledenavond.
Dinsdag 20 oktober, middagbijeenkomst.
Maandag 26 oktober, regionale ruilavond thema België en Luxemburg.

Rondzenddienst
Algemene leiding:
G.L.P. Dezaire, Lankforst 52-14,
6538 KH Nijmegen, tel. 024-3446150.
g.dezaire@upcmail.nl

Vrijdag 6 november, ledenavond tevens kijkavond voor de kavels van de
grote halfjaarlijkse veiling op 7 november.

Administratie:
G.L.P. Dezaire, Lankforst 52-14,
6538 KH Nijmegen, tel. 024-3446150.
Bankrekening 2744133 t.n.v.
H o o f d Rondzendingen "Noviopost"

Aanvang van de veiling 13.30 uur.

Aanleveren/afwikkelen Boekjes
M.C. Meeuwsen, Diamantstraat 46
6534 WZ Nijmegen, tel. 024-3561965

Maandag 7 december, regionale ruilavond (=1ste maandag) thema Nederland en O.G.

Distributie
wijkrondzendingen:
C. Knoop, Leuvensbroek 10-18 N
6546 XB Nijmegen, Tel. 024-3555606
Distributie Gerichte Rondzendingen
Ned. en Overzee:
C. Knoop, Leuvensbroek 10-18 N
6546 XB Nijmegen, Tel. 024-3555606
c.knoop3@chello.nl

Zaterdag 7 november, de grote halfjaarlijkse veiling alleen voor leden, bezichtiging van de kavels tussen 10.30-12.00 uur.

Dinsdag 17 november, middagbijeenkomst.
Maandag 23 november, regionale ruilavond thema Frankrijk.

Vrijdag 11 december, (= 2de vrijdag) ledenavond o.a. met de traditionele
Bingo waar prachtige prijzen te winnen zijn.
Dinsdag 15 december, middagbijeenkomst.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in Wijkcentrum "De Klokketoren",
Burg.Slotenmaker de Bruineweg 272 te Nijmegen.
Aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open en is er gelegenheid tot
ruilen.

Distributie Gerichte Rondzendingen:
W. Bleumink-Liebers, Fahrenheitstraat 86, 6533 JK Nijmegen
tel. 024-8900729
w.bleulie1@xmsnet.nl
Ledenadministratie
J.H.A. Ebben, Jekerstraat 15
6542 RZ Nijmegen, tel. 024-3771648
leden-noviopost@kpnplanet.nl
Redactie Novioposta
J. Mulder, Hazeleger 218,
5431 HT Cuijk, tel. 0485-314047
redactie.novioposta@gmail.com
Nieuwtjesdienst Buitenland
G.A.J. Kolman, Akkerslagen 45
5364 RG Escharen, 0486-473868
Postbankrekening 5552048 t.n.v.
H o o f d Nieuwtjesdienst
"NOVIOPOST" N i j m .
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Notulen van de Leden-Jaarvergadering gehouden op 09 januari 2009.
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering
met een hartelijk welkom voor alle
aanwezigen. Het bestuur is verheugd dat zoveel leden, ondanks de
winterse omstandigheden, de moeite
hebben genomen om deze vergadering bij te wonen.
Er w e r d er een minuut stilte in acht
genomen om de leden te gedenken
die in het afgelopen verenigingsjaar
zijn overleden. Melding van afwezigheid van de Hr. A. Thijssen (penningmeester) i.v.m. vakantie.
2. Notulen van de Jaarvergadering
van 11-01-2008.
Geen Bijzonderheden (G.B.)
3. Jaarverslagen.
3.a. Voorzitter. G.B.
3.b. Secretaris. G.B.
3.C. Ledenadministratie. G.B.
3.d. Commissie Activiteiten. G.B.
3.e. Commissie veilingen en verloting. G.B.
3.f. Ledenwerving. G.B.
3.g. Jeugdafdeling.
Vraag H r . Stroom: is het misschien
een idee om de clubavond van de
jeugd, op dezelfde avond, voor de
clubavond van de senioren te houden? H r . Theunissen: zo gauw als dit
aan de orde is zullen w i j daar zeker
over na denken.
H r . Lamers: hoe zit het met de doorstroming van de jeugd naar de ouderen, en valt de jeugd i.v.m. andere
interesses niet op een bepaalde leeftijd weg? Hormonenkwesties enz?
H r . Theunissen: is op dit nog niet actueel het oudste l i d is net 12 jaar, w i j
doen ons uiterste best om de jeugd
te behouden voor de vereniging
maar je kunt ze niet tegenhouden.
Ook de hormonen niet!
3.h. Redactie Novioposta.
Klacht van de H r . Derix: ik heb van
de nieuwe Novioposta de nummers
3 en 4 nooit ontvangen. H e m w o r d t
toegezegd door de voorzitter dat hij
ze alsnog ontvangt. Tevens een
beroep op alle leden om onmiddellijk te waarschuwen als er iets misloopt
met
de
ontvangst
van
Novioposta.

Opmerking H r . Lamers: ik v i n d het
een mooi blad en het is prettig om
het te lezen.
3.i. Rondzenddienst. G.B.
3.j. Nieuwtjesdienst. G.B.
3.k. FDC dienst. G.B.
3.1. Bibliotheek. Voor de bibliotheek
is volgens beheerder de H r . R. Jochoms vrijwel geen belangstelling.
Er is wel toegezegd door de voorzitter dat een overzicht van de beschikbare
boeken
geplaatst
zal
worden op de nieuwe site van Noviopost.
3.m. P.R.
Hr. Lamers heeft zich na herhaalde
oproepen van het Bestuur bereid verklaard deze functie te vervullen. H i j
zal in de pauze worden bijgepraat
door onze voorzitter.
3.n. Penningmeester. Omdat de penningmeester niet aanwezig was heeft
de voorzitter getracht de vragen
over het
financiële beleid te beantwoorden. Hij zegt toe om vragen
die niet beantwoord kunnen worden
z.s.m. na deze vergadering te
beantwoorden.

4. Verslag kascontrolecommissie
2007-2008.
Door de voorzitter van de kascontrolecommissie de H r . H. Geurts
werd
verslag gedaan
van
de
kascontrole.
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en er was een compliment voor de penningmeester.
Zijn vraag of er een handleiding bestaat voor de kascontrole w e r d door
de voorzitter ontkennend beantw o o r d , toch heb je daar als commissie behoefte aan volgens de H r .
Geurts.
Reactie van de H r . Dezaire: u i t
hoofde van mijn vroegere functie
kan en w i l ik een dergelijke handleiding wel maken, maar is het geen
bezwaar dat ik in het Bestuur zit.
Omdat de aanwezige leden hier
geen bezwaar tegen maakten gaat de
Hr.
Dezaire
deze
handleiding
schrijven.
J. Toussaint: het is gebruikelijk, moet
zelfs, dat de Penningmeester decharge w o r d t verleend, dit is nog
niet gebeurd.
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Voorzitter: dat gaat dan nu gebeuren
en met applaus van de vergadering
w o r d t de penningmeester deze decharge verleend.
Hierna w e r d een korte pauze ingelast met voor iedereen een gratis
consumptie.
5. Benoeming kascontrolecommissie 2008-2009
De nieuwe voorzitter van de kascontrolecommissie w o r d t d e H r . H .
v. Delden, l i d de H r . J. Stroom en, na
enig aandringen, reservelid de H r .
A . H . Roozendaal.

6. Begroting 2007-2008, vaststellen
contributie 2008-2009 en vaststellen
Begroting 2009-2010
Vraag H r . Stroom: voorzitter ik ben
geen boekhouder maar kunt u mij de
oorzaak van het grote verschil van +
€10.000 euro bij de liquide middelen
uitleggen? Er was een uitleg van de
voorzitter hierover, o.a. je moet dan
vooral kijken naar je vermogen,
maar het blijft een moeilijke materie
voor niet boekhouders, en misschien
moet dat wel zo!
Het voorstel van het Bestuur om de
contributie in het verenigingsjaar
2009-2010 niet te verhogen w e r d
door de vergadering zonder problemen geaccepteerd. Wel was er de
waarschuwing van de voorzitter dat
dit niet tot in lengte van jaren zo blijven kan. De begroting 2009-2010
w e r d goedgekeurd. Er was een
vraag uit de vergadering wat ons het
jubileumjaar 2008 gekost heeft. De
voorzitter zegt dat dit ongeveer 3900
euro is geweest, details van dit
bedrag zijn bij de penningmeester
op te vragen.
Mastertoernooi: omdat het bekertoernooi van de Bond gestopt is, het
Mastertoernooi in 2008 was het laatste wat Noviopost organiseerde, gaf
J. Toussaint, de grote animator
achter dit toernooi, een uitleg over
de geschiedenis, de organisatie en de
reden waarom het toernooi niet
meer
in
Nijmegen
wordt
georganiseerd.

Het toernooi w o r d t nu bij de Globe
in Velp georganiseerd en de oorzaak
is dat mijn gezondheid het niet meer
toelaat, aldus de H r . Toussaint.
De voorzitter deelde mee dat er niets
voor in de plaats komt i . v . m . tekort
aan vrijwilligers maar dat Postzegel-Totaal wel behouden blijft
voor de vereniging.
Na zijn betoog ontving J. Toussaint
een groot applaus van de vergadering voor het vele werk wat hij verricht heeft.

7. Bestuursverkiezing.
De voorzitter deelde mee dat 2 Bestuursleden
ons
na
jarenlange
trouwe dienst gaan verlaten, niet als
l i d maar wel als bestuurder. Het is
ons als Bestuur, ondanks herhaalde
oproepen, niet gelukt om hiervoor
volledige vervanging te vinden. D i t
moeten w i j ons als Betuur maar ook
als vereniging allemaal aantrekken.
Toch kan ik u meedelen, dat voor
een gedeelte van het vele werk,
mensen zijn gevonden die bereid
zijn de functies geheel of gedeeltelijk
te vervullen.
Enkele voorbeelden zijn de H r . Jochoms die gedeeltelijk de veilingen
gaat
doen
en
Mevr.Th.
G.v.
Hoogstraaten-v. Rijswijk (Thea) die
de verlotingen op zich zal nemen. Ik
doe, aldus de voorzitter, wederom
een dringend beroep op alle leden
om ons uit de problemen te helpen
en zich aan te melden om een van de
vacatures te gaan vervullen. Tevens
doe ik een beroep op alle aanwezige
leden om, wanneer nodig, op een verenigingsavond mee te helpen bij het
klaarmaken van de zaal v.w.b. stoelen en tafels. Ook na afloop.
Zijn vraag aan de vergadering om in
te stemmen met het voorstel om
nieuwe Bestuursleden, bij toetreding
tot het Bestuur, onmiddellijk te laten
starten met hun werkzaamheden
w e r d door de vergadering, zonder
stemming hierover, goedgekeurd.

Afscheid Lard en Henk:
Hierna werd afscheid genomen van
onze 2, eigenlijk onmisbare, altijd
aanwezig zijnde Lard en Henk. De
voorzitter zei in zijn toespraak dat
het onmogelijk is om alles op te
noemen wat deze beide heren voor
Noviopost hebben betekent, met een

enveloppe met inhoud en een bos
bloemen voor de beide vrouwen
werd onder daverend applaus van
de aanwezigen "afscheid" genomen
van deze beide heren.
In hun dankwoord bedankten beide
heren voor het vertrouwen en de gezelligheid in de afgelopen 16 jaren,
waarbij Lard ook nog opmerkte dat
hij het betreurde dat er zich in die 2
jaar dat het al bekend was dat ze
zouden stoppen, zich nog steeds
geen
plaatsvervangers
hebben
gemeld.
De drie bestuursleden die aftredend
waren, A.F. Buitenhuis, Mevr.Th.
G.v. Hoogstraaten-v. Rijswijk en A.
Thijssen maar zich allen herkiesbaar
hadden gesteld, werden allen herkozen. Er hadden zich geen kandidaten gemeld.

veiling, echter nu bij de H r . Jochoms.
L. van den Berg: als leden assisteren
tijdens verenigingsavonden altijd in
goed overleg met het aanwezige personeel tafels en stoelen uit andere
zalen weghalen!
J. Stroom: statuten beschikbaar stellen (indien behoefte hieraan bestaat)
voor nieuwe leden en leden die daar
om vragen. Is akkoord!
Vanuit de zaal w o r d t het Bestuur bedankt voor het vele en goede werk.
Na het dankwoord van de voorzitter
voor de leden sluit hij de vergadering om 22.00 uur.
W. Goossens
Secretaris

Jan Rijsdijk Prijs:
Het verheugt ons, aldus onze voorzitter, dat we dit jaar deze prijs weer
uit kunnen rijken. Het Bestuur stelt
als kandidaat voor, gezien zijn vele
werk op de achtergrond, de H r . J.
Ebben. Dat dit een goed voorstel
was bleek uit het applaus van de aanwezigen. De prijs werd hem toegekend vanwege zijn vele werk o.a.
de jarenlange ledenadministratie en
de geweldige inzet tijdens de voorbereiding van ons Jubileum in 2008.
Bedankt Jacques!
Omdat Jacques i . v . m . ziekte niet aanwezig was w o r d t de prijs hem thuis
overhandigd door onze voorzitter.

8. Wat verder ter tafel komt.
De voorzitter zegt dat dit punt eigenlijk ook de Rondvraag is zodat
punt 9 komt te vervallen. Het agendapunt "Wat verder ter tafel k o m t "
zal in de volgende agenda vervallen.
Vraag uit de zaal: wat zijn de criteria
om erelid te worden van onze vereniging? Voorzitter: je moet erg goed
zijn, het komt niet zo vaak voor. H.
Geurts: dan moet het toch in de Statuten staan! Voorzitter: het staat in
de Statuten want we hebben ereleden.
G. Dezaire: ons H o o f d Rondzendingen, de H r . Schreven, stopt
ook. Laten zich s.v.p. kandidaten
melden voor deze functie. H. Pierlo:
09-02-2009 is de laatste datum om
kavels op te geven voor de grote
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Programma: "De Globe", afdeling Wijchen.
2009
13 september
11 oktober Grote clubdag.
8 november
13 december
2010
10 januari
14 februari Grote clubdag.
14 maart
11 april
9 mei
13 juni
Van 10.00 - 13.00 uur.
Op Grote clubdag 10.00 - 15.00 uur.
Locatie:
Brede School
"NOORDERLICHT", Roerdompstraat 76,
6601 DL Wijchen-Noord.
Voor tafelreserveringen op de grote
clubdagen:
P.W.
Burgers,
tel.
024-6414349.
Voor alle andere inlichtingen: J.H.G.
Gosselink, secretaris: tel.024-6413608.

