Bibliotheek en Commissie Veilingen
M . H . A . M . Jochoms, 1e Colonjes 3b
6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542
philarinie@gmail.com
J. Cremers, Koningin Julianalaan 2
6576 AR Ooy, tel. 024-6631367
jhpcremers@gmail.com
Rondzenddienst
Algemene leiding en Administratie:
G.L.P. Dezaire, Lankforst 52-14,
6538 KH Nijmegen, tel. 024-3446150.
g.dezaire@upcmail.nl
Bankrekening 2744133 t.n.v.
Hoofd Rondzendingen " N o v i o p o s t "
Aanleveren en afwikkelen Boekjes
M.C. Meeuwsen, Diamantstraat 46
6534 WZ Nijmegen, tel. 024-3561965
Distributie
wijkrondzendingen
en Nederland & Overzee:
C. Knoop, Leuvensbroek 10-18 N
6546 XB Nijmegen, Lel. 024-3555606
c.knoop3@chello.nl
Distributie Overige Gerichte Zendingen:
W. Bleumink-Liebers,
van 't Hoffplantsoen 5,
6533 MX Nijmegen, tel. 024-8900729
w.liebers22@upcmail.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 HL Cuijk, tel. 0485-314047
redactie.novioposta@gmail.com

Tentoonstellings
resultaten

Bijeenkomsten "De
Globe" Wijchen

Van de zijde van Noviopost w e r d
deelgenomen aan de tentoonstelling
Pro-Phil 2012 van de filatelistenvereniging " D e Helmveste" i n Helmond
van 3 en 4 november 2012.
Daarbij behaalde de heer W. Jaakke
met zijn verzameling " V a n Petrus I tot
Benedictus X V I " met 65 punten, Verguld Zilver.
De heer G. Schreuder kreeg 61 punten
voor zijn verzameling "Heiligen zijn
helden", Groot Zilver.
Wij feliciteren beide heren van harte
met dit mooie resultaat.

De 2e zondag van de maand is onze
vaste clubdag.
De bijeenkomsten vinden van 10.00 13.00 uur plaats in:
Brede School "Noorderlicht",
Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen.
In 2013 is dat op de volgende dagen
13 januari
10 februari
10 maart
14 april
12 mei
9 juni
Leden van Noviopost zijn van harte
welkom.

Nieuwtjesdienst Buitenland
G. A.J. Kolman, Akkerslagen 45
5364 RG Escharen, 0486-473868
Postbankrekening 5552048 t.n.v.
H o o f d Nieuwtjesdienst
"NOVIOPOSL" N i j m .
gajkolman@home.nl
Website:
www.noviopost.nl

Nederlandse FDC-dienst
Hiervoor kunt u privé contact opnemen met:
H.J.W.H. de Vos, De Lingert 62-06,
6605 DW Wijchen, tel. 024-6417236.
E-mail: foxphilately@post.com
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Programma 2e helft 2012- 1e helft 2013
Maandag 17 december (d.i. de derde maandag), ruilavond met thema:
Nederland en O.G. en motief Flora.
Dinsdag 18 december, middagbijeenkomst;
Programma eerste helft 2013
Dinsdag 15 januari, middagbijeenkomst;
maandag 28 januari, ruilavond met thema: Oost Europa, A f r i k a en motief
'Overig'.
Dinsdag 19 februari, middagbijeenkomst (let op: in zaal 4);
in februari geen ruilavond op maandag, maar . . .
Op zondag 24 februari 2013 is er van 10:00 tot 16:00 uur weer Postzegel Totaal in alle zalen van 'De Klokketoren'. Behalve handelaren, jeugdtafel,
rommeltafel, enz. is er gelegenheid kennis te maken met de diverse activiteiten binnen de vereniging 'Noviopost".
Dinsdag 19 maart, middagbijeenkomst (let op: in zaal 4);
maandag 25 maart, ruilavond met thema: Scandinavië en landen rond de
Middellandse Zee.
Dinsdag 16 april, middagbijeenkomst;

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
In de tweede helft van 2012 zijn de
bijeenkomsten op de volgende zondagen:
20 januari
17 februari
10 maart
14 april
12 mei
9 juni
7 juli
van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef.

maandag 22 april, ruilavond met thema: Duitsland en Azië.
Dinsdag 21 mei, middagbijeenkomst;
maandag 27 mei, ruilavond met thema: Oostenrijk & Zwitserland en
Midden- & Z u i d Amerika.
Dinsdag 18 j u n i , middagbijeenkomst;
maandag 24 j u n i , ruilavond met thema: Engeland & Gebieden, en ook
N o o r d Amerika, Australië en N i e u w Zeeland).
Bij de (ruil)bijeenkomsten op maandag en dinsdag is elke liefhebber van
postzegels welkom. De ledenavonden op vrijdag zijn evenwel alleen toegankelijk voor leden van Noviopost.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum "De Klokketoren", Burg.
Slotenmaker de Bruïneweg 272 te Nijmegen.
De middagbijeenkomsten zijn van 14.00 uur tot 16:30 uur, gewoonlijk in zaal 6.
De avondbijeenkomsten zijn van 19:00 uur tot 22:00 uur in zaal 1.

Iedereen is van harte w e l k o m !

Ledennieuws

Canon van Nijmegen

De volgende leden hebben het l i d maatschap van de vereniging opgezegd:
499 C. van Vugt
612 G.C. Purmer
625 R.G.J. Janssen
704 R. Terwindt
1122 J. Maasdam

Voor het volgende nummer van N o vioposta kan copy ingeleverd worden
tot 1 januari 2013.
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Een aantal vensters van de Canon van
Nijmegen zijn heel goed met filatelistisch materiaal te illustreren. In de
komende afleveringen van N o v i o posta w i l l e n we er een aantal laten
zien. In dit nummer starten we met het
venster over de Romeinen.

V a n uw secretaris

Afb. 32 Formulier

PostNL-Deutsche

Post

Op internationaal gebied hebben nationale postbedrijven elkaar nodig. Een
mooi voorbeeld van de samenwerking
tussen PostNL en Deutsche Post is het
hier afgebeelde formulier. Het was
gevoegd bij een zending van een D u i t se boekhandelaar aan een Nederlandse klant. Die klant kan het gebruiken
als hij de zending terug w i l sturen: één
gedeelte dient als voorgefrankeerd
retouretiket, het andere als verzendbewijs.

Afb. 33 Dienstenvelop

A l l e interne en externe u i t i n g e n v a n
P o s t N L zullen binnen afzienbare tijd
aangepast zijn aan de n i e u w e huisstijl,
dus ook de dienstenveloppen. Zie bijv o o r b e e l d een v e n s t e r e n v e l o p a f k o m stig v a n de Business Service in Utrecht.
En n a t u u r l i j k de kassabon.
J o h a n D i e s v e l d & Jac S p i j k e r m a n

Afb. 34 Kassabon voorzijde

Afb. 35 Kassabon achterzijde
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Naast allerlei lopende zaken die door
uw bestuur behartigd worden, worstelen we soms met problematischer
zaken. Zo blijkt het niet mee te vallen
om een breed geaccepteerd reglement
op te stellen dat de kaders kan leveren
voor de werkzaamheden van een
Commissie Nalatenschappen. Wel
worden we met een zekere regelmaat
met de problematiek van nalatenschappen geconfronteerd. Momenteel
w o r d t er dan zo goed mogelijk iets
geregeld, maar het ontbreken van een
goed omschreven handelwijze, w o r d t
dan als een ernstig gemis ervaren.
Een tweede zwaar punt is de verzekering van de Rondzendingen. De verzekeringsmaatschappij heeft de voorwaarden ingrijpend gewijzigd. We
zijn nog w e l verzekerd, en voor kleine
schadegevallen is er weinig aan de
hand. Maar bij een echte calamiteit,
hebben we een niet gering probleem.
In eerste instantie buigt het H o o f d
Rondzendingen zich hierover, samen
met de andere vrijwilligers die het
nauwste bij de rondzendingen betrokken zijn.
Het lastigste punt voor het bestuur is
evenwel het vinden van leden, die
bepaalde taken ten behoeve van de
vereniging op zich w i l l e n nemen, al
dan niet binnen het bestuur. Het gegeven dat het bestuur sinds kort gedecimeerd is, vormt daarbij een extra probleem.
De heer Lamers heeft in augustus
ontslag genomen als bestuurslid,
omdat hij v o n d dat hij te weinig affiniteit had met zijn taak binnen het bestuur, te weten de filatelistische public
relations (PR). We kunnen niet anders
doen dan zijn besluit respecteren en
we danken hem van harte voor de
positieve en aimabele wijze waarop hij
in het verleden zijn bijdrage aan de
bestuursactiviteiten leverde.
Ook de heer Theunissen heeft in augustus aangegeven ontslag te nemen
als bestuurslid. Zijn oorspronkelijke
opdracht - het leiden van de Jeugdafdeling - is helaas verdwenen. Daarenboven heeft hij het, door o n t w i k k e l i n gen in de beroepssfeer, te d r u k om tijd
te kunnen vrijmaken voor de vereniging. Ook hem danken we voor de
getoonde inzet bij het pogen om jongeren voor onze fantastische en brede
hobby te winnen.
We beginnen het nieuwe verenigingsjaar 2012-2013 dus met een bestuur van

vijf leden, terwijl zeven of acht normaal is
Het kostte ons al veel hoofdbrekens
om taken ondergebracht te krijgen.
Gelukkig hebben we voor de organisatorische aspecten van Postzegel Totaal de heer A. Roozendaal bereid gevonden een deel van de taak van de
heer Pierlo over te nemen. We zijn
hem daar dankbaar voor.
Maar voor andere taken, w i l het maar
niet lukken om mensen te vinden.
Waarschijnlijk ontbreekt het de h u i d i ge bestuursleden aan de gave om anderen te overtuigen of over de streep
te trekken
Even onder ons: mijn persoonlijke
mening was, dat de vereniging op
zeker moment - over een jaar of 20 of
30 of misschien 40 - opgeheven zou
moeten worden wegen uitsterven van
de leden. Als er evenwel geen leden te
vinden zijn voor bestuurlijke taken
en/ of het onder h u n hoede nemen van
activiteiten, dan zal het schip 'Noviopost' veel eerder stranden, en wel
wegens het ontbreken van stuurlui.
Vandaar dat u in deze Novioposta een
uitgebreide lijst met vacatures ziet,
met daarbij een zo goed mogelijke
omschrijving van wat het bestuur ziet
als de taak van de betreffende functionaris. We doen een dringend oproep
aan alle leden te overwegen of ze niet
in een van deze functies w i l l e n en
kunnen bijdragen aan het levenslustig
voortbestaan van onze vereniging.
Ook als u het voor uzelf niet als een
doenlijke opdracht zou zien een bepaalde activiteit of opdracht op u te
nemen, maar u heeft w e l ideeën over
personen die daar in uw ogen, geschikt
voor zouden kunnen zijn, vragen we
u om ofwel de betreffende te stimuleren zich op te geven, ofwel het bestuur
op deze persoon of personen te attenderen.

Eind oktober moest ik vrij onverwacht
naar Wuhan in China voor mijn werk.
Op de Tandheelkunde faculteit van de
Universiteit hebben we daar gegevens
geanalyseerd voor twee onderzoeksters. In de industriestad Wuhan met
zijn 10 miljoen inwoners zijn er weinig
oude gebouwen overgebleven en ik
was al blij dat ik via Internet de Yellow
Crane Tower gevonden had. Met de
Chinese onderzoeksters als gids togen
we naar het park waar deze toren zich
bevindt.
De toegangskaart vond ik erg groot,
maar op de voorkant prijkte naast de
controlestrook een mooie afbeelding
van de Yellow Crane Tower. Op een
gegeven moment keek ik bij toeval op
de achterkant van de toegangskaart en
zag daarop de tekst "china post" en
een voorgedrukte zegel met als beeld
de toren. Navraag bij mijn begeleidsters leerde mij dat de kaart verstuurd
kon worden in het binnenland. Van
hen kreeg ik de kaarten zodat ik nu
over 3 exemplaren beschikte. Een ongebruikt exemplaar had ik nodig om
te kunnen laten zien hoe het eruit zag.

Brievenbus bij de "Yellow Crane Tower".

V l a k b i j de toren was een postkantoortje waar ik zegels kon kopen om de
overige 2 kaarten te kunnen versturen.
Een exemplaar naar huis en de andere
naar Werner Driever in Duitsland. Er
prijkte een grote brievenbus bij het
postkantoortje en de kaarten konden
op weg naar h u n bestemming.

W i m Nelissen
Op de kaart naar Duitsland ontbrak
het Postleitzahl, want dat kende ik niet
uit mijn hoofd. De Duitse post wist er
w e l raad mee en heeft hem keurig
bezorgd (afb. voorblad). Er w e r d een
sticker opgeplakt om de afzender het
correcte adres door te geven. Het is nu
2 weken later en PostNL heeft de correct geadresseerde kaart naar Nederland nog niet bezorgd.
Jan Mulder
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Algemene Ledenvergadering op vrijdag 11 januari 2013 in De Klokketoren
Aanvang om 20:00 uur
Agenda
1.
2.
3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)

Opening, een w o o r d van w e l k o m en herdenking.
Notulen van de Algemene Vergadering van 6 januari 2012 (gepubliceerd
in Novioposta 2012-2).
Jaarverslag (beschikbaar op de avondbijeenkomsten van vrijdag 7 en
maandag 17 december 2012 en op afspraak in te zien ten huize van de
secretaris).
voorzitter (voorwoord),
secretaris,
ledenadministratie,
commissie activiteiten,
redactie Novioposta,
rondzenddienst,
veilingen,
ledenwerving,
nieuwtjesdienst,
FDC-dienst,
PR,
bibliotheek,
tentoonstellingen,
eregalerij,
penningmeester.

Pauze (met consumptiebon)
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Verslag Kascommissie 2011-2012. De commissie bestaat uit de voorzitter,
de heer F.J. van Vorstenbosch, het l i d de heer M. Bernhard en, als reserve,
de heer F. Wanders.
Vaststellen begroting en contributie voor het seizoen 2013-2014; het Bestuur stelt voor de contributie vast te stellen op €30,- en de korting bij tijdige betaling te handhaven op € 2,- (feitelijke contributie dus € 28,-). D i t
betekent een verhoging van € 2,50, zoals vorig jaar al is aangekondigd.
Benoeming Kascommissie 2012-2013.
Bestuursverkiezing
Aftredend is de heer W.J.Nelissen. H i j stelt zich herkiesbaar.
Er zijn twee vacatures, waarvan de taakinhoud bespreekbaar is.
Het bestuur roept kandidaat- bestuursleden op, zich voor 1 januari 2013 te
melden bij de secretaris.
Voorgenomen bestuursbeleid voor 2013-2014.
Rondvraag.
Sluiting (met verloting).

Het bestuur roept leden op zich beschikbaar te stellen voor een van de
volgende taken of functies. Meldt u
aan! Bij de voorzitter of de secretaris
of bij een van de andere bestuursleden.
Ook als u de aandacht w i l t vestigen op
geschikte kandidaten, w o r d t u verzocht daarvan melding te doen.

Commissaris Activiteiten.
Deze is l i d van het Bestuur en levert
als zodanig een bijdrage aan de algemene beleidsvoering.
Hij/zij heeft de specifieke taak om de
communicatie tussen bestuur enerzijds en uitvoerders van diverse activiteiten anderzijds, te verzorgen.
"Welke ideeën leven er binnen het
bestuur die van belang zijn voor de
mensen die de activiteiten verzorgen
en wat leeft er bij de uitvoerders,
waarvan het bestuur weet dient te
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hebben?" Als aandachtspunten in
dezen zijn te noemen: Postzegel Totaal, zaalcommissaris, verlotingen, de
kleine en grote veilingen, bingo.
Voorzitter PR - commissie.
Deze is l i d van het Bestuur en levert
als zodanig een bijdrage aan de algemene beleidsvoering.
Als voorzitter PR geeft hij/zij sturing
aan een groepje van enkele personen
die de public relations van de vereniging verzorgen. In eerste instantie zal
dat betekenen: het actueel houden van
een verenigingsfolder, het ontwerpen
en (laten) verspreiden van flyers voor
de promotie van Postzegel Totaal, het
bericht in Novioposta daarover, nagaan waar aankondigingen gedaan
kunnen worden en het in de gaten
houden van wat er zoal in de omgeving gebeurt op filatelistisch gebied.
Binnenkort w o r d t de Vierdaagse voor
de 100-ste keer gelopen. Binnen de
vereniging bestaan ideeën over filatelistische aandacht die hieraan geschonken zou kunnen worden, maar
het zou aardig zijn om hier de Gemeenten en bevriende verenigingen van de
plaatsen waar dit evenement doorheen trekt, bij te betrekken. En verder:
alles wat de commissie kan bedenken
om de filatelie en de vereniging, in de
regio en daarbuiten, te promoten.

Lid van de PR - commissie.
We zoeken tenminste één, maar zo
mogelijk twee leden om samen met de
voorzitter de PR- commissie te vormen. Voor de taken: zie hierboven bij
de vacature voor Voorzitter PR- commissie.
(Er is momenteel één l i d , dat evenwel
niet mobiel is, en daardoor w e l inspiratie kan leveren, maar uitvoering
veelal aan anderen moet overlaten.)

Ondersteuning voor de heer C.
Knoop.
De heer Knoop (Cees) verzorgt de
distributie en de inname van de
wijkrondzendingen. D i t is een dusdanig omvangrijk werk, dat hij al heel
lang uitziet naar iemand die daarbij de
helpende hand reikt. Wat de werkzaamheden precies inhouden, zal hij u
graag uiteenzetten. Noodzakelijk is
w e l een behoorlijke ervaring (maar
geen diepgaande kennis) van de computerprogramma's W o r d en Excel.

