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In het vorige nummer van Novioposta
stond een artikel over een kaart uit
China. Daarin stond dat eenzelfde
kaart naar Nederland nog niet was
aangekomen. Misschien zijn er belangrijke mensen bij PostNL die N o v i oposta lezen, want na enige tijd is de
kaart toch bezorgd.
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V a n de redactie
Allereerst onze verontschuldigingen
dat in de vorige Novioposta in het
programma de data van de vrijdagavond bijeenkomsten zijn weggevallen.
In dit nummer w i l l e n we wat meer
aandacht schenken aan onze bibliotheek. Op de voorpagina v i n d t u al een
afbeelding met een aantal boeken die
in onze bibliotheek staan. Ook op deze
pagina staan een aantal afbeeldingen
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informatie in de rubriek "Van uw secretaris" en in het verslag van de Jaarvergadering.
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De bibliotheek is er voor alle leden. Als
u verder w i l komen met uw verzameling is informatie een noodzaak. Google op internet levert die meestal niet,
dus kijk eens in onze bibliotheek.

Programma 1e helft 2013
Vrijdag 1 februari, ledenavond, waarop de traditionele 'Ongeregelde Veil i n g ' (geen losse zegels of series, wel dozen, stockboeken, volle A4- insteekbladen, e.d.).
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".
Vrijdag 1 maart, ledenavond.
Dinsdag 19 maart, middagbijeenkomst (let op: in zaal 4);
Maandag 25 maart, ruilavond met thema: Scandinavië en landen rond de
Middellandse Zee.
Vrijdag 5 april, ledenavond, tevens kijkavond voor de kavels van de
halfjaarlijkse veiling op zaterdag 6 april.

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
In de eerste helft van 2013 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.
Iedereen is van harte welkom !

Ledennieuws

Zaterdag 6 april: halfjaarlijkse, grote veiling. Alleen toegankelijk voor leden
(en hun introducés.) Gelegenheid tot bezichtiging van de kavels van 10:30
uur tot 12:00 uur. Aanvang van de veiling om 13:30 uur.
Dinsdag 16 april, middagbijeenkomst;
Maandag 22 april, ruilavond met thema: Duitsland en Azië.
Vrijdag 3 mei, ledenavond;
Dinsdag 21 mei, middagbijeenkomst.
Maandag 27 mei, ruilavond met thema: Oostenrijk & Zwitserland en
Midden- & Z u i d Amerika.
Vrijdag 7 j u n i , ledenavond. Tevens veiling met inzet BOD voor alle kavels.
Als afsluiting van het seizoen is er een gratis presentieverloting met een
prijs voor iedere aanwezige.
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 " D e 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.

De volgende leden hebben het l i d maatschap van de vereniging opgezegd:
366 A. Rietbergen
456 T.A. Theunissen
910 G. Korenhof
910G H. Korenhof van de Veen
Als nieuw l i d begroeten w i j :
92 C. de Bruin

Voor het volgende nummer van N o vioposta kan copy ingeleverd worden
tot 15 mei 2013.
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W i m Nelissen, onze nieuwe secretaris.

De marsepeinen en chocolade lekkernijen staan uitdagend op tafel, als we
op de avond vóór 5 december aanschuiven in Huize Nelissen in Molenhoek. We zijn op bezoek bij onze nieuwe - nou ja, al bijna een jaar ! - secretaris, met wie we een afspraak maakten voor een interview in Novioposta.
Hoewel W i m al vanaf het begin l i d is
van Noviopost, is hij pas de laatste
jaren met enige regelmaat op de bijeenkomsten te zien. Niet omdat hij pas nu
aan 't postzegelen is. Nee; hij verzamelt al vanaf zijn 8e jaar, en behoorlijk
fanatiek. Aanvankelijk met de postzegels in een Simson-doosje; maar toen
hij een missie-pakket cadeau kreeg,
paste dat er niet meer in.
Veel leeftijdgenootjes verzamelden;
maar in die tijd W A R E N er gewoon
postzegels. Niet alleen van Nederland
(Suriname en Curaçao waren wat
schaarser), maar ook van N i e u w Zeeland, Australië, Canada, en Duitsland.
"Vandaag de dag zijn postzegels veel
minder - of zelfs nauwelijks - toegankelijk voor kinderen. Nieuw zijn ze
voor hen te duur; en de enkele zegels
die je nog op "post" tegenkomt zijn
niet interessant genoeg. In de eerste
100 jaar van de postzegel zijn er in
Nederland zo'n 600 verschillende uitgegeven. In de laatste 10 jaar zijn dat
er ongeveer 800. En het merkwaardige
is, dat van die eerste 600 - op een enkele uitzondering na - de meeste vrij
eenvoudig te vinden zijn. Maar gebruikte postzegels van de laatste 10
jaar zijn veel schaarser.... En kinderen
w i l l e n ook " u i t z i c h t " hebben: iets
compleet bij elkaar krijgen."
En zo belanden we in "de toekomst
van de filatelie". W i m is daar niet zo
optimistisch over: "Zaken als posthistorie en zegelcollecties: die zullen
zeker bewaard blijven, maar dan
vooral in archieven en musea. Overigens zijn de zgn. 'topstukken' wel aan
'mode' onderhevig; prijzen die ervoor
betaald worden kunnen omhoog,
maar ook weer omlaag schieten".
Over het verzamelen in Verenigingsverband is W i m tamelijk pessimistisch. Er is geen aanwas: pubers en
tieners hebben het te d r u k met andere

zaken (lichamelijk, geestelijk, emotioneel), en de ouderen vergrijzen.
Wat verzamelt W i m zoal ?
" I k verzamel meer dan alleen postzegels. Ik heb de neiging om te gaan
verzamelen zodra ik van iets meer dan
twee exemplaren tegenkom. M i j n
grootste verzameling, dat zijn mijn
boeken: ongeveer 5.000. Op postzegelgebied doe ik heel veel: tandingen,
watermerken, fluor/fosfor, papiersoorten. Maar alleen voor zover ik de
verschillen echt kan zien. Informatie
op papier werkt voor mij niet: ik moet
't daadwerkelijk zien en kunnen vergelijken."
Op de vraag: wat ik het mooiste v i n d ?
Dat is altijd dat waar ik mee bezig ben.
Maar op 'n gegeven moment komt
daar ook weer een einde aan. Het stopt
dan vanwege de financiële kant; of
omdat je gewoonweg geen aanvullingen meer kunt vinden.
Sinds zijn pensionering, nu zo'n zeven
jaar geleden, komt W i m ook vaker op
beurzen Zoals bijvoorbeeld de Postex
in Apeldoorn en Filafair in Den Bosch.
Wat hem w e l stoort is de vercommercialisering; in de filatelie draait het
steeds meer om geld.
Tot zover W i m Nelissen de verzamelaar. We stappen hierna over naar
W i m als secretaris van Noviopost.
W i m k w a m vroeger alleen op kijkavonden voor de grote veilingen. Na
een aantal (pensioen-) jaren recreëren
vond hij het tijd worden om weer iets
nuttigs te doen. Het was onze onvolprezen Thea van Hoogstraaten, die
hem probeerde te strikken met de
vraag: " K u n je iets doen voor onze
Vereniging?"
En W i m had nu inderdaad meer tijd
en v o n d dat er een einde moest komen
aan een periode van " I k recreëer me
rot". Eind 2011 werd duidelijk dat secretaris Goossens zou stoppen; zijn
gezondheid speelde hem parten. W i m :
"Daarover nadenkend v o n d ik mezelf
niet zo geschikt voor die functie. Ik mis
filatelistische kennis, ik heb ook geen
filatelistisch netwerk, en geen uitgesproken mening(en) over de filatelie.
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Bovendien stap ik ook niet gemakkelijk op mensen af om ze te begeesteren".
Toch stelde hij zich verkiesbaar, en in
de jaarvergadering van 6 januari
2012 w e r d hij gekozen tot secretaris,
als opvolger van W i m Goossens. Over
zijn motivatie voor die beschikbaarheid zei hij: " I k heb er nu tijd voor,
maar voel ook de verantwoordelijkheid om dit te doen".
Als secretaris ziet hij als belangrijkste
doelstellingen: de administratie van
bestuur en Vereniging in orde houden.
En het bijhouden van het archief. Er
was door de ziekte van W i m Goossens
enige achterstallig onderhoud. Hij
heeft het archief onderverdeeld in
tweeën: het statisch archief (opgeslagen in dozen, b.v. voor geschiedschrijving) en het dynamisch archief: de
actuele zaken waarmee nog gewerkt
w o r d t . Hij is een voorstander van een
papieren archief: "digitaal werkt dat
uiteindelijk niet".
" A l s bestuurslid behoor je ook een
aantal dingen te doen. In de Statuten
staan de doelen van de Vereniging en
de middelen om die te bereiken".
(Samengevat: het bevorderen van de filatelie in de meest ruime zin. En dit kan
bereikt worden door het verzamelen te
bevorderen o.a. door bijeenkomsten en lezingen, houden van tentoonstellingen,
postzegeldagen en ruilbijeenkomsten,
voorlichting op filatelistisch gebied, rondzenddienst en nieuwtjesdienst)
(vervolg pagina 8)

Maar er zijn te veel doelen en middelen
om dat met zo'n klein bestuur als we
nu hebben te kunnen doen. Een van
Wim's prioriteiten is om te werken aan
de organisatorische omstandigheden
om dat ook daadwerkelijk te kunnen.

Maar er kwamen ook klussen om de
hoek, die niet "des-secretaris" zijn,
zoals PR afdeling. Toch heeft W i m zich
beziggehouden met dergelijke activiteiten, zodat we nu vermeld worden
in de gemeentelijke gidsen van o.a.
Gennep, Mook-Middelaar, Malden,
Groesbeek, Ubbergen en Millingen.
Vermelding in de gids van Cuijk was
al geregeld door Jan Mulder.
Die vermeldingen zijn vooral bedoeld
voor mensen die al op zoek zijn. Voor
het voortbestaan van de Vereniging is
het belangrijk om nieuwe leden te
werven. Hoe v i n d je potentiële kandidaten, als die er al zijn ? Je kunt ze pas
benaderen als je ze gevonden hebt. En
dat lukt uitsluitend als deze "ergens
tegenaan lopen". Zo zou je b.v. exemplaren van Novioposta kunnen leggen
in wachtkamers van huisartsen e.d.
L i d worden is belangrijk omdat je op
een gegeven moment niet verder
komt: je hebt rondzendingen, nieuwtjes, en veilingen nodig. En informatie;
maar die is helaas weinig toegankelijk.

Er staan nog meer actiepunten op de
lijst van de secretaris: het toegankelijk
maken van de Verenigingsbibliotheek, en nadenken over "PostzegelTotaal". W i m vindt het - als bestuurslid - jammer dat de Bekerlezingen er
bij PZ-totaal niet meer zijn. W i m : "Bekerlezingen geven een Vereniging cachet; ze zijn representatief voor de
(organiserende) Vereniging. Maar
daarvoor is in de eerste plaats een
charismatisch figuur als 'trekker' nodig".
Naast het gebrek aan mensen die bepaalde karren w i l l e n trekken, ziet hij
als de grootste zorg van de Vereniging
de financiële situatie. Het is w e l een
ongelukkige tijd om de contributie te
verhogen. Maar het zal toch noodzakelijk zijn.
We besluiten de avond met een kijkje
in Wim's bibliotheek, waarbij hij trots
zijn mooiste boeken laat zien. En
nemen daarna hartelijk afscheid om
weer huiswaarts te keren.

V a n uw secretaris
Enige jaren geleden w e r d het voorstel
om de verenigingsbibliotheek weg te
geven, door de leden niet zo'n goed
idee gevonden. Opgeslagen in dozen
heeft die bibliotheek sindsdien evenw e l niet echt een rol kunnen spelen.
Op zoek naar een ruimte in De Klokketoren om de boeken onder te brengen, w e r d ons een af te sluiten ruimte
in de kelder aangeboden, waar bovendien de spullen die we opsloegen in
diverse kasten en achter het p o d i u m ,
voor een groot gedeelte, een plaats
konden vinden. Omdat alles kostenneutraal kon gebeuren hebben we dat
aangenomen. Voorzitter en secretaris
zijn voortvarend aan het schoonmaken en inrichten geslagen. Dat er
schoongemaakt w e r d , hebben velen
gemerkt want zelfs de brandweer
k w a m kijken. Na de ruimte voorzien
te hebben van de nodige opbergschappen, was daarvoor enige bekleding
gewenst. Stukken vinylvloerbedekking leken daartoe ideaal. Na de
Kringloopwinkel in Groesbeek en de
Vrije Markt in Cuijk vergeefs afgestruind te hebben, ging ik eens kijken
bij Hofmans Tapijten aan de Beersestraat in Cuijk. Daar hadden ze precies
wat ik nodig had. Maar de prijs was
bezwaarlijk voor een vereniging die de
financiële eindjes maar moeilijk aan
elkaar geknoopt krijgt. Ik raakte in
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gesprek met de heer T w a n Hofmans,
die ik mijn probleem uitlegde en hij
bood mij de benodigde coupons gratis
aan voor de vereniging; toch een verkoopwaarde van r u i m € 50,-. Het
hoeft geen betoog, dat ik hem zeer
erkentelijk was en hem, namens de
vereniging, hartelijk heb bedankt.
De ruimte is klaar. In een aparte, stalen
kast daarin, bevindt zich inmiddels
de bibliotheek. Deze is bescheiden van
omvang en beslaat drie planken van
90 cm. Maar er staat ongelofelijk veel
informatie i n ! Niet alleen nuttige, ook
interessante! Wat we nu nodig hebben,
is een bibliothecaris, die de inventarislijst bijhoudt en op de verenigingsavonden de leden in de gelegenheid
stelt aan te geven welke boeken ze
zouden w i l l e n lenen en die op te halen.
Verder de teruggebrachte boeken
weer terug te zetten en aantekening te
houden van de uitgeleende boeken. Ik
schat: zelfs bij een grote vraag, minder
dan een kwartier werk per avond. Wie,
oh wie w i l dit doen?
Voor de volledigheid: de tentoonstellingskaders zijn te groot om naar de
kelder te brengen en die liggen opgeslagen op een tweetal 'karren' onder
het p o d i u m . De ruimte daaronder
hebben we aangehouden.
W i m Nelissen

Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 11 januari 2013.
1.
Opening, een woord van welkom en van herdenking.
Om 20:09 uur opent de voorzitter (de
heer A.F. Buitenhuis) de vergadering
van 31 aanwezigen en heet allen van
harte welkom. Namens het bestuur
wenst hij iedereen een goed 2013 toe,
zowel in h u n persoonlijke levensomstandigheden als op postzegelgebied..
Helaas zijn ons ook in het afgelopen
jaar weer een aantal leden ontvallen.
De zes leden, welke vermeld zijn in het
Jaarverslag en bovendien de sinds 31
augustus 2012 overledenen, te weten:
erelid mevr. J.A. Nienhuis (Nijmegen)
en de heren T.W. Gerrits (Heijen) en J.
F.A. A r n t z (Lent). Ook is bericht ontvangen van het overlijden van de heer
B.Maas (Eindhoven); hij was weliswaar geen l i d , maar bij velen w e l bekend vanwege zijn aanwezigheid bij
de grote veilingen.
Er w o r d t een m i n u u t stilte in acht genomen om deze tien overledenen te
gedenken.
Bericht van verhindering is ontvangen
van de heer A.G. (Lard) van den Berg;
hij was er vandaag graag bij geweest,
maar is gisteren in het ziekenhuis opgenomen.
Ons Hoofd Rondzendingen en bestuurslid G.L.P. (Gerard) Dezaire kan
ook niet aanwezig zijn; hij is zeer ernstig ziek, waarbij het perspectief op
herstel gering is.
2. Notulen van de Jaarvergadering
van 6 januari 2012.
Er zijn geen vragen of op- en aanmerkingen en de notulen worden unaniem
goedgekeurd en aldus vastgesteld.
3. Jaarverslagen
a.
voorzitter (voorwoord). Geen opmerkingen.
b.
secretaris. Geen opmerkingen.
c.
ledenadministratie. Geen opmerkingen.
d.
commissie activiteiten.
Bijeenkomsten. M e v r o u w M .
Bleumink - Liebers vraagt of de m i d dagbijeenkomsten niet eerder kunnen
beginnen. Om half twee zijn er al leden
aanwezig en tegen vier uur is iedereen
al weer weg. Om half twee is er ook
altijd personeel van De Klokketoren
aanwezig.

Formeel staat de ruimte ons ter beschikking van 14:00 tot 16:30 uur. Zo
is het ook gepubliceerd, voor de rest
van het seizoen. Indien men dat wenst,
kan onderhands met de bezoekers van
de middagen en met de mensen van
De Klokketoren afgesproken w o r d t ,
voortaan om 13:30 uur te beginnen,
maar een formele wijziging zal moeten
wachten tot volgend seizoen. Dan zal
de aanvraag gericht worden op de tijd
13:30 - 16:00 uur.

Verlotingen.

Mevrouw I.M. Verkleij merkt op dat
ze de variatie in de verlotingen die het
vorig jaar was ontstaan, erg leuk vond.
Deze variatie ontstond doordat geïmproviseerd moest worden wegens de
afwezigheid van mevr. Th.G. van
Hoogstraaten- van Rijswijk, die de
verlotingen en prijzen altijd regelde.
Mevr. Verkleij bepleit om deze variatie, waarbij meerdere mensen bij toerbeurt de prijzen verzorgden, voort te
zetten.
Mevr. Bleumink brengt in het midden,
dat ze de kwaliteit van de prijzen
dusdanig beneden de maat vindt, dat
ze niet langer loten w i l verkopen.
Mevrouw Van Hoogstraaten geeft aan
dat er zich fouten hebben voorgedaan,
maar dat die naar haar inzicht nu tot
het verleden behoren. Zegels die als
prijs gewonnen worden, moeten van
goede kwaliteit zijn. Mocht dat een
keer niet het geval zijn, dan dient men
bij haar te reclameren en dan zal zij
daar wat aan doen.
Wat betreft de variatie geeft ze aan dat
ze zich houdt aan afspraken die er
liggen, dat w i l zeggen dat de prijzen
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op clubavonden op vrijdag bestaan uit
Nederlandse zegels (na de oorlog
postfris), en op de ruilavonden op
maandag gericht zijn op het betreffende thema, iets dat best moeilijk in te
vullen is.
Mevr. Verkleij vraagt waarom op v r i j dag de variatie niet ook groter zou
kunnen zijn. Deze opvatting v i n d t
ondersteuning. Suggesties volgen,
zoals: N e d . & O.G., boekjes, post
(waarde)stukken, de eerste 'loteling'
als eerste de prijs te laten uitzoeken of,
in principe alles wat filatelistisch op
een of andere manier interessant is.
Conclusie: de kwaliteit van de prijzen
moet in orde zijn en over de aard/variatie van de prijzen gaat het bestuur
zich beraden.
e.
redactie Novioposta. Geen opmerkingen.
f.
rondzenddienst.
Het (bedrijfs)resultaat van de Rondzenddienst is niet florissant. Dat het
bijna vierhonderd Euro hoger is dan
het vorig jaar, is een eenmalig effect
doordat een groot bedrag, op het juiste moment, voor een juiste periode,
tegen een aantrekkelijke rente, kon
worden vastgezet. Probleem is de teruglopende omzet en de lage rentevoet.
De heer J.M.A.G. Stroom spreekt zijn
waardering uit voor de massale hoeveelheid werk die verzet w o r d t door
de mensen die de rondzenddienst
verzorgen. Maar hij beklaagt zich erover dat de aangeleverde boekjes er
soms niet u i t zien qua verzorging en
inhoud. De heer M.C. Meeuwsen geeft
aan, dat als alles teruggestuurd w o r d t
wat beneden de maat is, er v r i j w e l niets
meer over blijft. Maar hij vindt ook dat
de boekjes er vaak niet behoorlijk uitzien en als dat zo nu en dan eens w e l
het geval is, de prijzen hoog zijn. Het
probleem is bekend, maar moeilijk aan
te vatten. Er zijn ook weinig inzenders.
Er was een tijd dat alleen boekjes van
eigen leden in de rondzending zaten. Noodgedwongen is men ertoe overgegaan om ook andere inzenders toe te
laten. Met als gevolg dat de boekjes die
circuleren, soms heel Nederland al zijn
door geweest.
Er w o r d t afgesproken dat de boekjes
van eigen leden in elk geval met voorrang in circulatie gebracht worden en

dat er nog weer eens een oproep - ook
in Novioposta - aan de leden gedaan
w o r d t om boekjes voor de rondzendingen in te sturen.
g. veilingen. Geen opmerkingen.
h. ledenwerving. Geen opmerkingen.
i. nieuwtjesdienst.
Geen opmerkingen.
j. FDC-dienst. Geen opmerkingen,
k. PR. Geen opmerkingen.
1. bibliotheek.
De heer Stroom vraagt hoe de situatie
met de bibliotheek momenteel is. De

bibliotheek is inmiddels ondergebracht in een ruimte in de kelder van
De Klokketoren. We hebben nu een
bibliothecaris nodig, die de boeken
toegankelijk maakt voor de leden.
m. tentoonstellingen.
De secretaris (de heer W.J. Nelissen)
geeft aan dat hij van mening is, dat
deze soorten gegevens (zoals ook het
volgende punt, de eregalerij) op de
website een plaats moeten vinden.
Maar daarbij bestaat een tweetal problemen. Het eerste is dat slechts een
deel van de leden van Internet gebruik
maakt en het andere, dat hij van mening is dat persoonsgegevens achter
een inlogprocedure geplaatst moeten
worden.
n.
eregalerij. Geen opmerkingen
o.
penningmeester.
De penningmeester (de heer A. Thijssen) geeft aan dat door een afnemend
ledental en toenemende kosten, het
nadelig saldo structureel is. Het tekort
bedraagt ongeveer € 10,- per l i d . H i j is
van mening dat verhoging van de
contributie met dat bedrag niet het
gewenste resultaat zal hebben, omdat

er dan zoveel leden zullen bedanken
dat het tekort in stand blijft. Een van
de aanwezigen geeft aan dat hij bij een
dergelijke verhoging inderdaad zou
bedanken.
De heer Stroom w i l een ander licht
werpen op het tekort: het is helemaal
niet zo erg, want als je structureel geld
overhoudt, besteed je te weinig ten
behoeve van de vereniging.
De heer Toussaint doet de suggestie
om eens in Den Bosch te informeren,
want volgens hem hebben ze daar
enige tijd geleden w e l een drastische
contributieverhoging doorgevoerd en
die vereniging groeit behoorlijk.
Er ontstaat een gedachtewisseling,
overigens zonder duidelijke uitkomst,
over de vraag of een drastische verhoging w e l of niet tot een aanmerkelijk
aantal opzeggingen zal leiden. Hierbij
komt van meerdere zijden, de vraag
naar voren wat elk van de diverse activiteiten opbrengt of kost. Daarvan
bestaat geen eenvoudig overzicht,
maar het antwoord is dat de meeste
activiteiten kleine positieve resultaten
opleveren. Postzegel Totaal levert
evenwel een negatief resultaat, voornamelijk als gevolg van de huur voor
De Klokketoren en de huur van de
schragen. Postzegel Totaal is opgezet
om leden te werven; vervult het in
dezen inderdaad zijn functie? Zo niet,
dan zullen de handelaren de prijs
moeten opbrengen, die het geheel
kost. Nu betalen ze € 7,- per meter. Er
worden een bedrag genoemd van
€ 90,- per meter voor drie dagen, dat
gehanteerd zou worden bij Postex.
Vervolgens slaat de discussie een zijweg in. De heer Toussaint geeft aan
dat, naar zijn mening, het filatelistisch
gehalte van de verschillende activiteiten tekort schiet. Dit w o r d t niet ontkend en er is ook bijval. Van de kant
van het bestuur w o r d t aangegeven,
dat dit zo mag zijn, maar dat de behoeften en wensen van de leden in
dezen, tamelijk duister zijn en dat bovendien het vinden van mensen die
meehelpen de bestaande activiteiten
draaiend te houden, welhaast een onmogelijkheid is. Laat staan dat het
bestuur in staat is vernieuwende i n i t i atieven te ontplooien. Als er door de
leden initiatieven genomen worden
om het filatelistisch gehalte op te stuwen, is het bestuur graag bereid deze
te ondersteunen.
De voorzitter keert terug tot het onderwerp: de huidige koers van de vereniging leidt tot een tekort. In het verleNovioposta - 10

den zijn reserves opgebouwd. Als er
geen plannen zijn waarvoor die reserves ingezet moeten worden, dan is er
geen groot bezwaar tegen om op die
reserves in te teren. Maar je kunt daar
niet lang mee doorgaan. Vandaar de
afweging van contributieverhoging in
stapjes. Vandaag het voorstel tot verhoging met € 2,50, met als oogmerk dat
wat we w i l l e n behouden wat we hebben.
Voor verdergaande of nieuwe, dan
wel vernieuwende activiteiten, moet
je de menskracht hebben. Als die er is,
valt te overwegen voor die activiteiten
extra contributie te vragen.
Pauze. Na een pauze van r u i m t w i n t i g
minuten, waarin in kleine k r i n g nog
levendig gediscussieerd w e r d en eenieder de uitgereikte consumptiebon, in
een drankje kon omzetten, w e r d de
vergadering voortgezet.
4. Verslag Kascommissie 2011-2012.
De commissie bestaat uit de voorzitter, de
heer F.J, van Vorstenbos, het lid de heer M.
Bernhard en, als reserve, de heer F. Wanders.
Door omstandigheden heeft de controle niet kunnen plaatsvinden door
genoemde heren Vorstenbos en Bernhard. De controle is uitgevoerd door
het reservelid, de heer Wanders, en de
ad hoe aangezochte heer A.J.H. Janssen, welke al eerder van zo'n commissie heeft deel uitgemaakt. De vergadering verklaart zich akkoord met deze
gang van zaken.
De heer Wanders vat in het kort het
opgestelde verslag samen: de commissie heeft zich overtuigd van de correcte en minutieuze verslaglegging en
heeft een goed beeld gekregen van het
financiële reilen en zeilen van de vereniging.
De commissie stelt de vergadering dan
ook voor de penningmeester te dechargeren voor de gevoerde boekhou
sen, welke al eerder van zo'n commissie heeft deel uitgemaakt. De vergadering verklaart zich akkoord met deze
gang van zaken.
De heer Wanders vat in het kort het
opgestelde verslag samen: de commissie heeft zich overtuigd van de correcte en minutieuze verslaglegging en
heeft een goed beeld gekregen van het
financiële reilen en zeilen van de vereniging.
De commissie stelt de vergadering dan
ook voor de penningmeester te dechargeren voor de gevoerde boekhou-

januari 2013 te melden bij de secretaris.
Er zijn geen andere kandidaten. De
heer Nelissen w o r d t herkozen en de
vacatures blijven open.

ding en het bestuur voor het gevoerde
financiële beleid. Aldus geschiedt
onder applaus.
5. 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,-). Dit betekent een
verhoging van € 2,50, zoals vorig jaar al
is aangekondigd.
De voorzitter stelt voor de begroting
te accorderen en daarmee impliciet de
contributieverhoging te accepteren.
Dit voorstel w o r d t bij acclamatie aangenomen.
De heer Stroom informeert of de plannen met de bibliotheek op de begroting
gaan drukken. D i t is niet het geval. De
secretaris geeft toelichting. (Zie daarvoor ook Novioposta.)

8. Voorgenomen bestuursbeleid voor
2013-2014.
De voorzitter vertelt.
Het bestuur probeert de dingen zodanig te regelen dat onze vaste activiteiten ook in 2013 kunnen plaatsvinden
en treft zodanige voorbereidingen dat
zulks ook in 2014 het geval kan zijn.
D i t houdt onder meer in dat we ook
voor het jaar 2013-2014 uitgaan van
twee grote veilingen, hoewel ons die
in financiële zin niets opleveren.
We kunnen dat alleen doen onder de
voorwaarde dat de Gemeente Nijmegen / afd. Wijkaccommodatie ons
dezelfde coulance blijft betonen als ze
al jaar in jaar uit gedaan heeft. Alleen
dan zijn de 32 bijeenkomsten per jaar
mogelijk.
Plannen voor het aangevangen kalenderjaar zijn:
- opstellen van een reglement voor en
het in het leven roepen van een Commissie Nalatenschappen;
- centraliseren van de opslag van onze
spullen in De Klokketoren (in een
eigen kelderruimte); zoals al
gezegd is de bibliotheek hierin i n middels ondergebracht;
- afscheid nemen van bijna 2 m aan
materialen (meest spellen) van de
jeugdafdeling;
- trachten een enquête v o r m te geven
met als doel de opvattingen van de
3

6. Benoeming Kascontrolecommissie 2012-2013.
Gezien het verloop van de kascontrole
over 2011-2012 stelt de voorzitter voor,
de heer Bernard te benoemen tot voorzitter, de heer Vorstenbos tot l i d en de
heer Janssen tot reservelid. En bovendien de heer Wanders als extra reservelid, want daaraan is kennelijk behoefte.
De vergadering gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord.
7. Bestuursverkiezing. Aftredend is de
heer W.J.Nelissen. Hij stelt zich herkiesbaar.
Er zijn twee vacatures, waarvan de taakinhoud bespreekbaar is. Hei bestuur roept
kandidaat- bestuursleden op, zich voor 1
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leden t.a.v. een aantal zaken te leren
kennen en deze enquête in eerste i n stantie af te nemen onder de bezoekers
van de bijeenkomsten.
9. Rondvraag
De heer Stroom doet het aanbod om
samen met de heren H. Geurts en J.F.
G. Spijkerman een filatelistische quiz
te verzorgen op een van de ledenavonden. Het aanbod w o r d t met graagte
aanvaard. Nadere u i t w e r k i n g volgt.
10. Sluiting
Om 22:28 uur sluit de voorzitter de
vergadering, waarna nog de verloting
plaatsvindt.
11. Na afloop
Na afloop van de vergadering bood de
heer J.F. den Hertog aan om, vanuit
zijn ervaring, van dienst te zijn bij de
opstelling van een Reglement Commissie Nalatenschappen.
De heer J. van der Klei bood aan om
weer, net als hij vroeger gedaan heeft,
de berichtgeving over de ruilavonden
en over Postzegel Totaal naar de regionale bladen te verzorgen.
De heren Toussaint en Op den Camp
zegden toe bij de start van het nieuwe
seizoen, maximaal vijf keer per jaar, de
lezingen en presentaties van verzamelingen terug te brengen op de vrijdagse clubavonden.
We zullen van het aanbod gaarne gebruik maken en namens het bestuur
dank ik deze vier heren allen van harte.
W i m Nelissen, secretaris

