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Reclamehandstempels
de Nijmeegse Regio.

in

Reclamehandstempels zijn in Nederland, vanaf 1925, gebruikt in een betrekkelijk klein aantal postkantoren.
Voor het gebruik van deze stempels,
die voorzien waren van een tekst met
locale (niet- commerciële) reclame,
moest door het gemeentebestuur aan
de PTT een vergoeding betaald worden.
Dit alles speelde zich af in een tijd,
waarin er door inflatie en oplopende
kosten bij de PTT behoefte was aan
extra inkomsten.
In de komende nummers van N o v i o posta w i l de redactie een reeks artikelen gaan wijden aan de "reclamehandstempels" in de Regio Nijmegen. In
onze regio zijn deze stempels gebruikt
in: Beek (bij Nijmegen), Bemmel, Berg
en Dal, Elst (Gld), Groesbeek en Ubbergen.

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
Onze vereniging onderhoudt goede
contacten met de Klever Briefmarken
Sammler Verein. Dat betekent dat u
daar van harte w e l k o m bent op h u n
bijeenkomsten.
Dit jaar zijn die in 2011 op de volgende
zondagen:
15 januari
12 februari
18 maart
15 april
20 mei
10 j u n i
8 juli
van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte welkom !

Niet van al deze stempels heeft de redactie de beschikking over afdrukken,
die zich lenen voor een duidelijke afbeelding bij die artikelen. Mochten
lezers in h u n verzameling w e l fraaie
exemplaren hebben, dan w i l de redactie graag daarover geïnformeerd worden. We rekenen op uw medewerking !

Distributie Overige Gerichte Zendingen:
W. Bleumink-Liebers, Fahrenheitstraat 86, 6533 JK Nijmegen
tel. 024-8900729
w.bleulie1@xmsnet.nl

Afdruk van Reclamehandstempel van Berg en Dal,
19 februari 1926, met reclame voor locaal toerisme.
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Bijeenkomsten "De
Globe" Wijchen
Op de volgende zondagen in 2012
vinden de bijenkomsten van "De Globe" Wijchen plaats. Het adres is:
Brede School "NOORDERLICHT",
Roerdompstraat 76,
6601 DL Wijchen-Noord
8 januari
12 februari
11 maart
9 april
(2e Paasdag)
13 mei
10 j u n i
De bijeenkomsten zijn van 10.00 tot
13.00 uur.
Op de 2e Paasdag op 9 april is dat van
10.00 tot 15.00 uur.

Ledennieuws
De vereniging heet de volgende leden
van harte welkom:
1184 W.J. Bosch
1185 T.A.J. Kleintjes
1186 A . H . M . Minten
De volgende leden hebben h u n l i d maatschap opgezegd:
963 J.F.L. Mulder
1160 P. Driessen
226 J.M.C. van Megen

Programma 2e helft 2011 / 1e helft 2012
- Vrijdag 2 december, ledenavond, o.a. met de traditionele bingo waar prachtige prijzen te winnen zijn!
- Maandag 19 december (= 3de maandag) regionale ruilavond thema Nederland
en O.G.
- Dinsdag 20 december middagbijeenkomst
- Vrijdag 6 januari, ledenavond, tevens Ledenjaarvergadering
- Dinsdag 17 j a n u a r i , middagbijeenkomst
- Maandag 23 januari (is 4de maandag), regionale ruilavond thema alle landen
- Vrijdag 3 februari ledenavond, op deze avond de traditionele "Ongeregelde
Veiling"!
- Dinsdag 21 februari, middagbijeenkomst
In de maand februari is er geen regionale ruilavond!
- Op zondag 26 februari 2012 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 2 maart, ledenavond
- Dinsdag 20 maart, m i d d a g b i j e e n k o m s t . Let op in zaal 4!
- Maandag 26 maart, regionale ruilavond thema Scandinavië
- Vrijdag 13 april (= 2de vrijdag) ledenavond, tevens kijkavond voor de kavels
van de grote halfjaarlijkse veiling op zaterdag 14 april (= 2de zaterdag)!
- Zaterdag 14 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!
- Dinsdag 17 april, middagbijeenkomst
- Maandag 23 april (is 4de maandag), regionale ruilavond thema Duitsland
- Vrijdag 4 mei ledenavond
- Dinsdag 15 mei, middagbijeenkomst
- Maandag 21 mei (is 3de maandag), regionale ruilavond, thema Oostenrijk en
Zwitserland
- Vrijdag 1 j u n i ledenavond, tevens veiling met alle kavels inzet B O D . Als afsluiting van het seizoen is er een gratis presentieverloting waarbij iedere aanwezige een prijs ontvangt.
- Dinsdag 19 j u n i , middagbijeenkomst
- Maandag 25 j u n i , regionale ruilavond thema Engeland en Gebieden
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.

Voorde volgende nummers van N o vioposta zoekt de redactie nog artikelen van onze eigen leden. Desgewenst
is hulp bij het schrijven mogelijk..Copy
kan tot uiterlijk 15 januari 2012 ingeleverd worden. Het postadres van de
redactie is:
Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk.
E-mail: redactie.novioposta@gmail.com

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.

Noviopostje
Gezocht materiaal van Birma/Myanmar. Aanbiedingen aan
J. Mulder, Hazeleger 218,
5431 HT Cuijk
of via redactie.novioposta@gmail.com
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PPN
In de reeks Persoonlijke Postzegels
Noviopost is nummer 6 verschenen.
De zegel is van de tandartspraktijk
Ehsaee in Malden. Deze praktijk is
gespecialiseerd in orthodontie en i m plantologie.

ministervelletjes ?
Onlangs heeft de redactie de hand
weten te leggen op een Persoonlijke
Postzegel Noviopost die niet officieel
gemeld is. Op 11 september vond de
postzegel tentoonstelling in Kleef
plaats ter gelegenheid van het 55 jarig
bestaan van de Klever BriefmarkenSammler Verein. Bij de feestelijke
opening bood onze voorzitter Ton
Buitenhuis de jubilerende vereniging
een aantal velletjes met Persoonlijke
Postzegels aan. De zegels hadden als
afbeelding het logo.
De oplage was beperkt zodat we zouden kunnen spreken van "ministervelletjes". Gelukkig w o r d t binnenkort de
oplage uitgebreid o.a. voor de leden
van Noviopost. Bijgaand een afbeelding van het velletje en een brief met
een gebruikt exemplaar.

Novioposta - 4

Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 07-01-2011.
1.
O p e n i n g door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering
met een hartelijk w e l k o m en de beste
wensen, voor 2011, voor alle aanwezigen. Het bestuur is verheugd dat
zoveel leden, ondanks de winterse
omstandigheden, de moeite hebben
genomen om deze vergadering b i j te
wonen.
Er w e r d een m i n u u t stilte in acht genomen om de leden te gedenken die in
het afgelopen verenigingsjaar zijn
overleden. Melding van afwezigheid
van de H H . A. Theunissen, A. Roozendaal en J. Cremers. In het afgelopen
jaar zijn de leden G. Obels, A . H . Janssen, A.J. Houben en G.C.N. Scholtz
overleden.
2.
N o t u l e n van de Jaarvergadering van 08-01-2010.
GB.
3.
Jaarverslagen.
3.a. Voorzitter G B .
3.b. Secretaris G.B.
3.C. Ledenadministratie G.B. (Vaststelling: aantal leden loopt terug)
3.d. Commissie Activiteiten.
G.B.
3.e. Commissie veilingen en verloting
G.B.
3.f. Ledenwerving.
G.B.
3.g. Jeugdafdeling
Melding: jeugdafdeling "slaapt" dus
is niet opgeheven! Kan onmiddellijk,
indien noodzakelijk, weer opgestart
worden.
3.h. Redactie Novioposta
Vraag J. van Campen: is de communicatie tussen redactie en secretaris w e l
goed? A n t w o o r d : ja, maar de onderlinge contacten kunnen altijd beter,
w o r d t ook aan gewerkt door iedereen!
3.i. Rondzenddienst G.B.
3.j. Nieuwtjesdienst G.B.
3.k.FDC dienst G.B.
3.1. Bibliotheek G.B.
3.m P.R.
Melding voorzitter: als leden aan de
PR-commissie zijn toegevoegd de H H .
Theunissen en Goossens.
3.n.Penningmeester,
Vraag J. Toussaint: Bruto marge verkopen w o r d t een bedrag vermeld in de
Resultatenrekening van €3893 hoe is
dit bedrag verdeeld? A. Thijssen: r u w weg als volgt, rondzendingen €1925,

loterij € 350, nieuwtjes € 650, veiling
€ 620 en FDC's € 15. Grote veiling
brengt niets op, kosten zijn te hoog. J.
Toussaint: dan moeten we goed kijken
naar de verhouding kosten/opbrengsten en de kosten proberen te drukken.
R. Jochoms beaamt dat kosten drukken erg hard nodig is en ook w o r d t
gedaan. De kosten zijn sterk gestegen
en de opbrengsten van de veiling
dalen sterk.
J. Toussaint: Samenstelling van de i n houd van de Rondzending Postwaardestukken klopt niets van. Opmerking
Voorzitter: zal aan gewerkt worden
maar opmerking hoort niet bij dit onderwerp van de agenda.
5.
Verslag kascontrolecommissie
2009-2010.
Door de voorzitter van de kascontrolecommissie de H r . J. Stroom w e r d
verslag gedaan van de kascontrole.
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, alles klopt op alle fronten!
Applaus voor de penningmeester.
Enkele opmerkingen van J. Stroom i.v.
m. de controle: Veilingen leveren bijdrage aan de huur v . d . zaal, grote
waardering voor het werk van de
penningmeester, we hadden geen beschikking over de notulen van de Bestuursvergaderingen en er was geen
reservelid voor de Kascommissie beschikbaar. Zijn voorstel om de penningmeester te dechargeren w e r d ,
vergezeld met een groot applaus van
de vergadering, aangenomen.
J. Toussaint: niet alleen de penningmeester moet gedechargeerd worden
voor het gevoerde financiële beleid
maar het gehele Bestuur! D i t w e r d ,
vergezeld van applaus, onmiddellijk
gegeven!
Voorzitter: beslissingen van vorig jaar
hadden op papier vastgelegd moeten
worden. Wij gaan een beleidsplan
maken hoe het verder moet in de toekomst van onze vereniging.
Dan was er nog de mededeling van de
voorzitter dat we van plan zijn om
samen te gaan werken, dus niet fuseren, met de N.V.v.P.V. uit Nijmegen.
Na een aantal vragen uit de zaal tot
tevredenheid beantwoord te hebben
gaf de vergadering groen licht om
verder te gaan met dit plan. Met de
opmerking, en vaststelling dat agendapunten "Vaststellen begroting" enz.
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en Kascontrole volgend jaar in deze
volgorde na de pauze behandeld zullen worden was het pauze met een
gratis consumptie voor alle aanwezigen!
Na een pauze van +20 m i n u t e n w e r d
de vergadering voortgezet.
Onze voorzitter gaf een verslag van en
over onze uitgifte van Persoonlijke
Zegels en de voortzetting hiervan.
De actie van afgelopen jaar om alle
aanwezigen op de clubbijeenkomsten
te belonen met een Persoonlijke Postzegel (gratis) w o r d t i . v . m . de kosten
niet voortgezet. Wel gaan we verder
meet een actie maar dan via sponsoring. Er zijn nu al 2 instellingen die
hebben toegezegd mee te doen, de
Tarcissiusschool en het SWON. Het
streven is om dit te gaan doen met per
jaar + 10 organisaties. Resultaat zal
voor beide naamsbekendheid zijn,
maar het mag ons geen geld kosten! Er
w o r d t aan gewerkt om het mogelijk te
maken om via de Nieuwtjesdienst zich
hierop te abonneren.
J. Mulder: iedereen kan bestellen
zowel leden als niet leden.
J. Toussaint: goed dat w i j als vereniging hieraan meedoen, het fenomeen
Persoonlijke Postzegels is niet meer
terug te draaien ondanks de vele bezwaren die eraan kleven. Je zou dit ook
nog onder kunnen brengen bij Ledenw e r v i n g als er kosten zouden ontstaan. Vraag J. Stroom: wat heeft deze
actie eigenlijk opgeleverd aan nieuwe
leden, en wat is het voordeel om met
N o v i o in zee te gaan? Voorzitter: niets
maar de actie was ook bedoeld voor
bestaande leden. Het voordeel is
naamsbekendheid en ze hoeven er
verder niets voor te doen, N o v i o verzorgt alles van begin tot eind.
Met 1 tegenstemmer (principieel) ging
de rest van de vergadering akkoord
met de plannen van het bestuur.
Toezegging voorzitter: volgend jaar
komt er een extra agendapunt betreffende Bestuursbeleid.
6.
Benoeming kascontrolecommissie 2008-2009.
De nieuwe voorzitter van de kascontrolecommissie w o r d t de H r . Roozendaal, l i d de H r . Fr. Vorstenbos en
reserve, na enig aandringen, de H r .
Bernhard waarvoor dank!

4.
Begroting 2011-2012, vaststellen
contributie 2011-2012 het Bestuur
komt ter vergadering met een voorstel.
Voorstel Bestuur: contributie ongewijzigd laten. Geen probleem maar
applaus!
Zaal (naam niet bekend) Van de contributie gaat een groot deel naar het
blad Filatelie, leden zouden de keus
moeten hebben om het blad Filatelie
wel of niet te ontvangen, en daardoor
minder contributie betalen.
J. Toussaint: als er mensen stoppen
met het abonnement op Filatelie moeten andere leden meer gaan betalen.
Voorzitter: dit zal worden uitgezocht,
we komen hierop terug.
V.w.b. de begroting van volgend jaar:
er was d i t jaar een negatief saldo van
€ 2400 en er kan op d i t moment geen
garantie gegeven worden dat het v o l gend jaar anders is. Onze vereniging
kan dit nog w e l hebben maar de kans
op een contributie-verhoging volgend
jaar kunnen w i j als Bestuur niet uitsluiten. De vergadering was het eens met
het gevoerde beleid en gaf groen licht
om als Bestuur op deze wijze verder te
gaan.
Uitreiking J. Rijsdijk prijs.
Ook dit jaar w e r d de J. Rijsdijk prijs
toegekend en uitgereikt aan C. Knoop.
De prijs w e r d uitgereikt door de voorzitter van de rondzenddienst de Hr.
Dezaire. In zijn korte omschrijving gaf
de Hr. Dezaire een opsomming van al
het werk dat Cees voor de vereniging
deed, en nog steeds doet. Een daverend applaus voor deze kleine (grote)
medewerker was de beloning was de
beloning van de vergadering.
7.
Bestuursverkiezing.
Er hadden zich geen kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie, de aftredende leden van het Bestuur de H H .
Dezaire en Theunissen werden herbenoemd.
8.
Rondvraag.
Jos Stroom: aan de eindejaars prijsvraag hebben vorig jaar 3 leden meegedaan en dit jaar 6, w . v . 5 de oplossing niet goed hadden. De prijs voor
de enige goede oplossing ging naar G.
Dezaire. Proficiat! Wij hopen dat er
volgend jaar meer leden zullen meedoen.
9. Sluiting van de vergadering om
22.00 uur met nogmaals dank voor
iedereen.
W. Goossens, Secretaris

Agenda jaarvergadering op 6 januari 2012
De
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

agendapunten:
Opening, een w o o r d van w e l k o m en herdenking.
Notulen van de Jaarvergadering van 7 januari 2011
Jaarverslagen (beschikbaar op de ledenavond van vrijdag 2 of maandag
19 december)
a: voorzitter
b: secretaris
c: ledenadministratie
d: commissie activiteiten
e: commissie veilingen en commissie verlotingen
f: ledenwerving
g: redactie Novioposta
h: rondzenddienst
i : nieuwtjesdienst
j : FDC-dienst
k: bibliotheek
1: PR
m: penningmeester
Verslag Kascontrolecommissie 2010-2011, de commissie bestaat uit de
voorzitter de Hr. A . H . Roozendaal en de Hr. Fr. Vorstenbos, en reserve is
de H r . Bernhard.
Vaststellen begroting en contributie voor het seizoen 2012-2013, het Bestuur
komt ter vergadering met een voorstel.
Benoeming Kascontrolecommissie 2011-2012.
Bestuursverkiezing:
Aftredende bestuursleden zijn de H H . A.F. Buitenhuis, A. Thijssen en
Mevrouw Th.G. v. Hoogstraaten-v. Rijswijk. Ze stellen zich allen herkiesbaar. Het bestuur roept kandidaat bestuursleden op zich voor 1 januari
2012 te melden bij de secretaris.
W. Goossens heeft te kennen gegeven tussentijds te w i l l e n aftreden, ook
voor deze functie kunt u zich aanmelden.
Rondvraag.
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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