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Eindejaarsprijsvraag Novioposta.
Vorig jaar w e r d er aan de Novioposta
eindejaarsprijsvraag - met een foto
van Maxima in een Postzakjurk slechts door drie leden deelgenomen.
Ondanks dit teleurstellende resultaat
doet de redactie dit jaar toch weer een
nieuwe poging.
Deze keer moet u echt aan 't rekenen
slaan.
In de collage op de voorpagina zijn 6
zegels afgebeeld, met nieuwe frankeeraanduidingen.
Vraag 1:
Wat is de prijs (in euro's) die in 2010
voor deze postzegels betaald is?
Vraag 2:
U heeft aan deze zegels niet genoeg om
een dikke brief van 800 gram (die niet
door de brievenbus past) te frankeren.
Maar U hebt gelukkig nog een stockboekje met diverse oudere ongebruikte postzegels in guldenswaarden.

Distributie wijkrondzendingen
en Nederland & Overzee:
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6546 XB Nijmegen, Tel. 024-3555606
c.knoop3@chello.nl
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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 .
gajkolman@home.nl
Voor het volgende nummer van N o vioposta kan tot uiterlijk 1 februari
2011 copy ingeleverd worden
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Voor w e l k bedrag (in guldenswaarden) moet w o r d e n bijgeplakt? En
welke zegels gebruikt U daarvoor?
Vraag 3:
U bent in de drukte rond O u d - en
N i e u w vergeten de brief naar het
postkantoor te brengen.
Pas op 3 januari 2011 gaat U ermee naar
het postkantoor. Wat is op dat moment
de frankeerwaarde (in euro's) van de
opgeplakte 6 zegels in eurowaarden ?
Onder de meest originele oplossingen
worden enkele prijsjes verloot.
U kunt uw antwoord sturen:
per post aan: redactie Novioposta,
Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk
per e-mail aan: redactie.novioposta@gmail.com
Uiterlijke verzenddatum: dinsdag 4
januari 2011. Uitslag tijdens de Jaarvergadering van vrijdag 7 januari
2011.

Grote veiling april

Programma 2e helft 2010 - begin 2011

Op 2 april 2011 is het weer zover. Dan
w o r d t de halfjaarlijkse grote veiling
van Noviopost weer georganiseerd.
Alle leden w o r d e n opgeroepen om
h u n overtollig materiaal eens goed te
bekijken en via deze veiling aan de
andere leden van de vereniging aan te
bieden. Kavellijsten kunnen digitaal
aangeleverd worden tot de clubavond
van 4 maart. Kavellijsten zijn te verkrijgen via de website van Noviopost of
via de veilingmeester. Als alles naar
wens verloopt, zijn de veilingboekjes
op de clubavond van 28 maart gereed
om uitgedeeld te worden. De veilinglijst is dan al w e l enige tijd beschikbaar
op de website van de vereniging.
Boekjes worden alleen nog toegezonden aan leden die deze niet op de
verenigingsavonden kunnen meenemen en hier expliciet om gevraagd
hebben. D i t om de hoge portokosten
te beperken. Op vrijdagavond 1 april
en zaterdagochtend 2 april is er dan
gelegenheid om de kavels te bekijken.
Ik hoop weer op een grote gevarieerde
veiling.

- Maandag 13 december,(LET OP is 2de maandag) regionale ruilavond, thema
Nederland en O.G.
- Dinsdag 14 december, (LET OP is 2de dinsdag) middagbijeenkomst.
Begin 2011:
- Vrijdag 7 januari, ledenavond, tevens Ledenjaarvergadering.
- Dinsdag 18 j a n u a r i , middagbijeenkomst.
- Maandag 24 januari (is 4de maandag), regionale ruilavond, thema alle landen.
- Vrijdag 4 februari ledenavond.
- Dinsdag 15 februari, middagbijeenkomst.
In de maand februari is er geen regionale ruilavond!
Op zondag 27 februari 2011 is het weer Postzegel-Totaal van 10.00-17.00 uur,
in alle zalen van Wijkcentrum "De Klokketoren" Burg.Slotenmaker de
Bruïneweg 272 te Nijmegen
- Vrijdag 4 maart, ledenavond. Voordracht 'Japanse bezetting Birma tijdens de
2e Wereldoorlog, de gewone post' door J. Mulder.
- Dinsdag 15 maart, middagbijeenkomst.
- Maandag 28 maart, regionale ruilavond, thema Skandinavie
- Vrijdag 1 april (geen grap) ledenavond, tevens kijkavond voor de kavels van
de grote halfjaarlijkse veiling op zaterdag 2 april!
Zaterdag 2 april de 2de grote halfjaarlijkse veiling alleen toegankelijk voor
leden, bezichtiging van de kavels tussen 10.30-12.00 uur. Aanvang van de
veiling 13.30 uur!

De veilingcommissie

Ledennieuws
De vereniging heet de volgende leden
van harte welkom:
998 P.J. Schreven
999 W.B.L. Derksen
1173 R. van Alberda
1180 J.P.M. van Gils
De volgende leden hebben h u n l i d maatschap opgezegd:
165 P.J.W. Dederen Roording
266 F. Twisk
645 A.F. de Haard
754 J. Guelen
881 D. van den Dungen
G 1157 Mevr. Obels van de Water

- Maandag 18 april (LET OP is 3de maandag), regionale ruilavond, thema
Duitsland.
- Dinsdag 26 april (LET OP is 4de dinsdag), middagbijeenkomst.
- Vrijdag 13 mei ledenavond, (is 2de vrijdag)
- Dinsdag 17 mei,
- Maandag 23 mei (is 4de maandag), regionale ruilavond, thema Oostenrijk en
Zwitserland
De bijeenkomsten op vrijdag zijn alleen toegankelijk voor leden van
Noviopost!
Alle bijeenkomsten vinden plaats in:
Wijkcentrum "De Klokketoren", Burg.Slotenmaker de Bruïneweg 272 te
Nijmegen.
Aanvang van de middagbijeenkomsten is 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Voor zowel de ledenavonden als de regionale ruilavonden is de aanvang om
19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
Verleg uw grenzen en ga eens kijken
op de bijeenkomsten van de Klever
Briefmarken Sammler Verein in Kleef.
Spreekt u geen duits? Geen probleem
want men verstaat u toch wel. De data
van de bijeenkomsten zijn op de
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volgende zondagen in 2011:
09. januari
13. februari
13.
maart
10.
april
15.
mei
19.
juni
10.
juli
van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte w e l k o m !

Notulen van de Leden-Jaarvergadering 08 januari 2010
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent om 20.10 uur de
vergadering en is blij dat er ondanks
het voorspelde slechte weer toch nog
zoveel leden (± 40) aanwezig zijn. Er
w o r d t een m i n u u t stilte in acht genomen voor de 12 leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. De voorzitter
biedt excuses aan voor het bericht in
Noviopost 3 (2009) waarin staat vermeldt dat de heer H.J.van Krevel
overleden is. D i t is niet het geval. H i j
heeft slechts zijn lidmaatschap opgezegd.
Secretaris W. Goossens is i v m ernstige
nek- en rugklachten niet aanwezig.
Het bestuurslid A f d . Jeugd H . A . O . M .
Theunissen en Cie Veilingen M . H . A .
M. Jochoms hebben zich afgemeld.
De voorzitter deelt mede dat iedere
aanwezige een 'Noviopost-postzegel'
uitgereikt krijgt met datum en deze
keer met een afbeelding van de Waalbrug. Op de volgende negen vrijdagse
ledenavonden zal telkens een zegel
met datum aan de aanwezigen aangeboden w o r d e n met een andere afbeelding, karakteristiek voor Nijmegen.
Tevens verzoekt de voorzitter de serie
zegels die in hetzelfde mapje zitten te
schenken aan een k i n d dat interesse
heeft in zegels om zo enthousiasme
voor onze hobby aan te kweken bij de
jeugd.
2. Notulen Jaarvergadering 09 januari 2009.
Geen opmerkingen (Geen opmerkingen = G . O )
3. Jaarverslagen.
De verslagen van de bestuursleden en
de commissies zijn te vinden in het 'gele' boekje dat is uitgereikt op de ledenavond, vrijdag 11 december 2009
en ook op deze vergadering nog verkrijgbaar is.
A: Voorzitter. G.O.
B. Secretaris. G.O.
C. Ledenadministratie. G.O.
D. Commissie activiteiten. Hierbij
w o r d t opgemerkt dat er een 'Zaalcommissaris' moet worden aangesteld die
de contacten onderhoudt tussen de
Klokketoren en Noviopost. Ook zal
hij/zij het voortouw moeten nemen

om de zaal (met vrijwilligers) in orde
te maken voor de regionale ruilavonden op maandag en de ledenavonden
op vrijdag. Wie w i l dit op zich nemen?
E. Commissie Veilingen. Veilingmeester H r . Creemer vermeldt dat het in het
begin w e l even wennen was om het
stokje over te nemen van H r . Pierlo
maar dat het hem steeds makkelijker
afgaat. Volgens zijn dienstrooster (NS)
kan hij nagenoeg alle vrijdagavonden.
H r . Toussaint merkt over het onderdeel 'Tentoonstellingsresultaten' op
dat de tweede en derde zin uit dit stuk
verre van logisch zijn.

M. PR-Commissie. Er moet nog gestemd w o r d e n over de nieuwe functionaris H r . Lamers
N. Penningmeester. G.O.
4. Verslag Kascontrolecommissie.
H r . Van Delden, voorzitter van de
kascontrolecommissie brengt drie
punten naar voren:
De handleiding die dit jaar gemaakt is
door H r . Dezaire was pas zeer laat in
het bezit van de commissie. De boekhouding is keurig bijgehouden. H i j
verzoekt de vergadering de penningmeester en het overige bestuur te
dechargeren

F. Ledenwerving. Mevr. Hoogstraaten
die vaak markten bezoekt, verzoekt de
mensen op die markten, die interesse
hebben in postzegels, om onze r u i l avonden te bezoeken. Het blijft toch 5. Vaststellen jaarrekening 2008heel moeilijk om nieuwe leden te w i n - 2009.
nen.
G. Jeugdafdeling. H r . Stroom v i n d t dat Over de geconsolideerde resultatenrewij als postzegelverzamelaars veel kening 2008-2009 en de geconsolideermeer gebruik moeten maken van i n - de balans per 31 augustus 2009 waren
ternet, de plaats waar onze jeugd te geen vragen.
vinden is. Moeten ze bv een werkstuk
maken over reptielen, dan moet aan 6. Uitreiking Jan Rijsdijkprijs.
hen, als ze er plaatjes bij moeten zoeken, ook reptielen op postzegels ge- Bij de bestuursvergadering in septemtoond worden. Ook is het een i m a g o - ber 2009 k w a m onmiddellijk één naam
probleem bij kinderen. Als ze al sparen naar voren. Als bestuurslid k w a m hij
willen ze er voor h u n vrienden/ vrien- er vroeger niet voor in aanmerking
dinnen niet voor uit komen. Het is maar n u , als man op de achtergrond is
namelijk helemaal niet stoer. Wat doen hij de winnaar bij uitstek. H i j is er bij
w i j eraan? Ook bij de canon van N i j - alle activiteiten, altijd op tijd en loopt
megen zou de postzegel een rol k u n - zich het v u u r uit zijn sloffen. Niets is
nen spelen.
hem teveel. Vandaag echter moest hij
H. Redactie Novioposta. H r . Mulder verstek laten gaan vanwege opname
(redacteur) meldt dat er op de E i n d e - in het ziekenhuis. Iedereen weet het al,
jaars prijsvraag drie inzendingen zijn dit moet Lard v. d. Berg zijn.
binnengekomen waarvan twee goed Deze prijs zal hem morgen overhanzijn. De winnaars zijn niet aanwezig d i g d worden. H i j w o r d t door de veren zullen t.z.t. de prijs ontvangen.
gadering gefeliciteerd met een daveI. Rondzenddienst. H r . Dezaire merkt rend applaus.
op dat de H r . Knoop nog steeds zijn
functies in de wijkrondzendingen en
gerichte rondzendingen vervult maar 7. Vaststellen begroting en contribudat er zich nog geen opvolger voor tie 2010-2011.
deze taken heeft gemeld. H r . Knoop
heeft al een tijd geleden aangegeven H r . Geurts constateert dat er een fout
dat hij hiermee w i l stoppen.
in de begroting staat. Bij overige kosJ. Nieuwtjesdienst. H r . Kolman heeft ten staat in totaal € 2525 maar dit moet
geen opmerkingen.
€ 2025 zijn. Het nadelig saldo komt
K. FDC-dienst. H r . De Vos deelt mede hierdoor op € 2490.
dat er nog maar 18 abonnementen zijn Er volgt een discussie over dit nadelig
en dat het budgettair niet meer neu- saldo. In die discussie komt ook de
traal is.
relatief dure maandelijkse maandagavond aan de orde. Met name speelt
L. Bibliotheek. G.O.
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hier de prijsstijging voor de zaal een
grote rol. H r . Toussaint geeft aan dat
deze avonden in het verleden vooral
bedoeld waren om in contact te komen
met nieuwe leden. H i j vertelt dat er
zich ooit op een avond 12 nieuwe leden
hebben aangemeld. H r . Geurts vraagt
of er w o r d t bijgehouden hoeveel nietleden er op maandag komen. Mevr.
Hoogstraaten zegt hierop dat er weliswaar geen presentielijst rondgaat
maar dat we via de presentieloterij
precies weten hoeveel mensen hier
komen. Met niet leden w o r d t in ieder
geval een gesprekje gevoerd. H r . Pierlo deelt mee dat er zo'n 70-90 personen
op af komen en dat het drukker is dan
op de ledenavond op vrijdag. Het zal
de aandacht blijven houden van het
bestuur en zal er mogelijk t.z.t. op
terug komen.
Omdat de begroting in januari al ingediend moet w o r d e n en het verenigingsjaar pas op 1 september begint,
stelt het bestuur voor om de jaarvergadering met de begroting voor dat jaar
eind november te houden. Vanuit de
vergadering komt het voorstel om de
begroting te bespreken in een mei
vergadering en de jaarvergadering
gewoon in januari te houden. Het bestuur zal zich hierover beraden en
komt er de volgende vergadering op
terug.
Het bestuur stelt voor om de contributie per 1 september te verhogen naar
€ 25 maar bij automatische afschrijving
en contante betaling in september is de
contributie € 23, dus een korting van
2 €. De vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Benoeming
sie.

Kascontrolecommis-

De voorzitter hiervan w o r d t H r .
Stroom en de H r . Roozendaal plv.
voorzitter. Niemand geeft zich op als
reservelid dus moet er gedurende het
jaar naar aanvulling w o r d e n gezocht.
Hr Stroom merkt nog w e l op dat als de
'Handleiding Kascontrolecommissie'
geheel gevolgd w o r d t men een week
nodig heeft om alles te checken, en dat
hij niet het boekhoudkundig inzicht
heeft wat de ex-voorzitter van de Kascommissie bezit. H r . Dezaire antwoordt hierop dat een verstandige
leek hiermee overweg zou moeten
kunnen en dat natuurlijk niet alles
gecontroleerd hoeft te worden. De
commissie kan daarin per jaar een
keuze maken.

9. Bestuursverkiezing.
Hr Goossens is aftredend maar stelt
zich herkiesbaar. H i j zal waarschijnlijk
niet alle vergaderingen kunnen bijwonen i . v . m . nek- en r u g klachten maar
is nagenoeg onvervangbaar doordat
hij landelijk postaal een spin in het web
is en zeer goed op de hoogte is met het
elektronisch verkeer. H i j w o r d t met
applaus herbenoemd.
H r . Lamers w o r d t bij acclamatie formeel l i d van het bestuur en zal zich
richten op 'public relations' (PR).
10. Rondvraag.
Geen vragen.

11. Sluiting.
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de
vergadering.

Plaatsvervangend secretaris: A . P . M .
Lamers

Z u i d Afrika
Op de tentoonstelling Joburg 2010 in
Johannisburg behaalden Maria en
Werner Driever Groot Vermeil. Van
harte gefeliciteerd met dit uitstekende
resultaat.

Agenda Jaarvergadering
Hierbij nodigt het Bestuur u allen uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die
w o r d t gehouden op vrijdag 7 januari 2011 aanvang is 20.00 uur.
De agendapunten:
1.
Opening, een w o o r d van w e l k o m en herdenking.
2.
Notulen van de Jaarvergadering van 8 januari 2010
3.
Jaarverslagen (beschikbaar op ledenavond van 3 december)
a: secretaris
b: ledenadministratie
c: commissie activiteiten
d: commissie veilingen en commissie verlotingen
e: ledenwerving
f: jeugdafdeling (slaapt)
g: redactie Novioposta
h: rondzenddienst
i : nieuwtjesdienst
j : FDC-dienst
k: bibliotheek
1: PR
m: penningmeester
4. Vaststellen begroting en contributie voor het seizoen 2011-2012, het Bestuur
komt ter vergadering met een voorstel.
5. Verslag Kascontrolecommissie 2009-2010, de commissie bestaat u i t de
voorzitter de H r . J. Stroom en de H r . A . H . Roozendaal, het Bestuur hoopt
de naam van het reservelid v . d . kommissie op deze vergadering bekend te
maken.
6. Benoeming Kascontrolecommissie 2010-2011.
7. Bestuursverkiezing:
Aftredende bestuursleden zijn: G. Dezaire en H. Theunissen. Ze stellen zich
beide herkiesbaar. Het bestuur roept kandidaat bestuursleden op zich voor
1 januari 2011 te melden bij de secretaris.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Het bestuur verwacht wederom een grote opkomst, en wenst u allen nu al
prettige kerstdagen en een goede start in het nieuwe jaar.
Uw secretaris.
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