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In Memoriam Gerard Dezaire 1937 - 2013
Op zondag 3 maart j.l. overleed toch
nog onverwacht Gerard Dezaire. Tijdens Postzegel Totaal wisten we dat
Gerard ernstig ziek was. Vele van de
aanwezigen die hem kenden namen
daar een kaartje mee met zijn adres,
om hem een blijk van bemoediging te
sturen. De reacties vanuit deze manifestatie heeft hij zeer gewaardeerd.
Dezelfde actie op de clubavond van
vrijdag 1 maart mocht helaas niet meer
baten: de reacties daar vandaan arriveerden de dag na zijn overlijden.

Binnen de vereniging kenden we Gerard als de financieel administrateur
van de Rondzenddienst en de laatste
jaren ook als H o o f d Rondzendingen
belast met de algehele leiding over
deze dienst met zijn 10-tallen v r i j w i l ligers. Bovendien als een actief bestuurslid: Gerard was iemand die eerst
goed luisterde, maar vervolgens niet
schroomde om zijn mening onverbloemd naar voren te brengen, ook als
deze aanvankelijk in leek te gaan tegen
de gangbare gedachten binnen het
bestuur. Het laatste grote onderwerp
binnen het bestuur waar Gerard bij
betrokken was, was het opstellen van
een Reglement Nalatenschappen.

Ook actief verenigingslid: bijna op elke
bijeenkomst van Noviopost aanwezig
en dat zijn er toch r u i m 30 per jaar.

Een echte verzamelaar ook, actief in
het zoeken naar aanvullingen voor zijn
verzameling, maar iemand die de
verenigingsavonden en de rondzenddienst ook gebruikte om de zegels die
niet in zijn verzameling pasten weer
k w i j t te raken.

Een systeem dat hemzelf veel tijd
kostte: begin dit jaar vertelde hij m i j ,
dat hij er de laatste jaren gemiddeld 8
uur per week mee bezig was, gerekend
over 50 weken per jaar. En ik weet
zeker dat d i t van hem geen ruwe
schatting was: hij heeft dat over langere tijd heel precies bijgehouden.

Alleen ingewijden weten, dat Gerard
dat niet helemaal alleen deed. Vaak zat
zijn v r o u w naast hem om samen te
controleren of de cijfers van 10-tallen
lijsten per maand w e l precies in de
boekhouding werden verwerkt. Annie
ook jij hiervoor ontzettend bedankt.

Wat is het dan voor een vereniging een
geluk dat het hele administratieve
systeem, hoewel dat ingewikkeld is, zo
goed in elkaar zit, dat het betrekkelijk
gemakkelijk over te dragen was.

Gerard had al langere tijd een ernstige
ziekte. Dat weerhield hem er niet van
gewoon bezig te blijven met zijn activiteiten. Alleen als sommige symptomen dat bezig zijn dreigden te verstoren w e r d er, meestal en passsant, een
opmerking over gemaakt. Een o p t i mist, toekomst gericht. Daarom ook
dat we vinden dat we te vroeg afscheid
hebben moeten nemen. Binnen N o v i opost zal de naam Gerard Dezaire met
respect, met eerbied en met grote
dankbaarheid herdacht worden.

Namens het bestuur,
Ton Buitenhuis,
voorzitter.

Inleveren copy
Noviopost is Gerard heel veel dank
verschuldigd. Het is zijn grote verdienste dat hij een financieel administratief systeem heeft opgezet en onderhouden, waarmee de vereniging in
staat was de financiële verantwoordelijkheid te dragen die er bestaat tussen
de tientallen leveranciers van rondzendboekjes en de enkele honderden
afnemers van deze zegels.
Novioposta - 2

Voor het volgende nummer van N o vioposta kan copy ingeleverd worden
tot 8 augustus 2013.

Vervolg Adreslijst
Website:
www.noviopost.nl

Programma 2013
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).
Overzicht van de data voor het 2e halfjaar 2013 O N D E R V O O R B E H O U D . De
aktiviteiten op de bijeenkomsten worden in het komende nummer van N o v i o posta vermeld,
Vrijdag 6 september, ledenavond.
Dinsdag 17 september, middagbijeenkomst;
Maandag 23 september, ruilavond.
Vrijdag 4 oktober, ledenavond.
Dinsdag 15 oktober, middagbijeenkomst;
Maandag 28 oktober, ruilavond.
Vrijdag 1 november, ledenavond.
Zaterdag 2 november. Halfjaarlijkse grote veiling. Gelegenheid tot het
bezichtigen van de kavels van 10:30 uur tot 12:00 uur. Aanvang veiling
om 13:30 uur.
Dinsdag 19 november, middagbijeenkomst;
Maandag 25 november, ruilavond.
Vrijdag 6 december, ledenavond.
Dinsdag 17 december, middagbijeenkomst;
Maandag 16 december, ruilavond.
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.

Ledennieuws

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:
269 F.A.B.T. Vermeulen
427 H.J. Sieba
917 A.J. Albers
990 M.P. Albers
1102 M.J. Smits
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Van uw secretaris
Sinds de vorige Novioposta is er veel
gebeurd.
Allereerst natuurlijk het overlijden
van ons H o o f d Rondzendingen, de
heer G.L.P. Dezaire. Zie het ' I n memor i a m ' elders in dit nummer.
Gerard Dezaire verrichtte voor onze
vereniging een aantal cruciale taken.
Zijn wegvallen kan niet gemakkelijk
opgevangen worden. Zoals u elders
kunt lezen, zal onze voorzitter de
taken van H o o f d Rondzendingen ad
interim waarnemen. H i j heeft iemand
van buiten de vereniging gevonden,
die als overbrugging, de administratieve werkzaamheden kan verrichten.
Maar binnen een jaar moeten er betere
en definitievere oplossingen gevonden worden.
Door het wegvallen van de heer Dezaire werden we ook geconfronteerd met
problemen met onze bankrekeningen. De toegangsrechten moesten
worden aangepast. Maar dat bleek niet
zomaar te kunnen, omdat twee van de
drie rekeningen niet op een naam
stonden die geregistreerd was bij de
Kamer van Koophandel. Dit geeft
aanleiding tot een hoop gedoe. Het
voltallige Dagelijks Bestuur heeft een
bezoek gebracht aan een I N G - w i n k e l ,
in de hoop alles in één keer geregeld
te krijgen. Dat was te optimistisch,
want alles verloopt in stapjes (van elk
vijf werkdagen). Ik zal u het verhaal
over de frustraties besparen, maar er
zijn twee dingen die u moet weten.
Ten eerste. De rekening voor de Rondzenddienst en ook de rekening voor de
Nieuwtjesdienst staan vanaf nu op
naam van FILATELISTENVERENIG I N G NOVIOPOST. Dat is dezelfde
naam als van onze centrale rekening. Verander dat s.v.p. in uw eigen administratie of zo nodig in uw adresboek
voor internet-bankieren. En een belangrijk verzoek: als u betalingen verricht, let er dan goed op, dat u dat naar
het juiste rekeningnummer doet. Want
aan de naam is het verschil niet meer
zien. U moet weten dat onze rekeningen door verschillende mensen beheerd worden. Dus als geld naar de
verkeerde rekening gaat, kunt u zich
de misverstanden wel voorstellen.

Ten tweede is er een periode van r u i m
twee weken geweest, dat niemand toegang had tot een van de rekeningen. Er kon wel geld naar overgemaakt worden, maar er konden
geen betalingen verricht worden.
Mensen, zoals inzenders van rondzendboekjes, die geld van ons tegoed
hadden, hebben langer daarop moeten
wachten dan we zouden willen. Onze
welgemeende verontschuldigingen
daarvoor!
Nu we het toch over de bankrekeningen hebben: in 2014 moet de overgang
naar het I B A N afgerond zijn. Ook bij
binnenlands betalingsverkeer moet
het oude nummer worden aangevuld
tot I B A N . We kregen daar vragen
over. Voor zover we daar nu zicht op
hebben, hoeft u daar zelf geen bijzondere actie voor te ondernemen en
w o r d t veel door de banken geregeld,
als het tenminste binnenlands betalingsverkeer betreft. (En onze buitenlandse leden maken al lang gebruik
van I B A N . )

Voor zover mijn informatie strekt,
moet er voor internet-bankieren al
vanaf 1 j u l i aanstaande het I B A N worden gebruikt. Als u binnen internetbankieren een adresboek gebruikt,
zouden daarin de nummers automatisch aangepast worden door de bank.
In het andere geval zult u zelf het
juiste nummer moeten invoeren. Vandaar dat u bij de verenigingsgegevens
in dit blad vanaf nu het volledige
I B A N v i n d t (plus de nieuwe tenaamstelling).

Dan nog een hartenkreet van de heer
Thijssen, onze penningmeester. In
september w o r d t de contributie weer
automatisch geïncasseerd, als u daar
machtiging voor gegeven heeft. (En
dus met de korting van €2,-). Het blijkt
elk jaar weer dat er mensen van rekening veranderd zijn, zonder dit doorgegeven te hebben. Of ook dat om
onverklaarbare redenen het bedrag
teruggeboekt (gestorneerd) wordt. Als
er iets is met een machtiging of met een
rekening: laat het even via e-mail of via
brief weten aan de penningmeester.
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Heeft u nog geen machtiging afgegeven, vraag dan bij hem een incassoformulier aan. Het bespaart hem veel
werk en u bespaart het kosten.

Verder nog wat zaken.
De heer Jos Stroom en mevrouw Irma
Verkleij hebben aangegeven de bibliotheek onder h u n hoede te w i l l e n
nemen. M i j n dank daarvoor. Ze zijn
d r u k bezig met de inventarisatie en
proberen met ingang van het nieuwe
seizoen de toegang tot de boeken weer
te ontsluiten voor de leden.
Onze afspraak met de Nijmeegse
Postzegel- & Muntenhandel op de Van
Welderenstraat is herbevestigd. Als
l i d van Noviopost krijgt u - op vertoon
van uw bondspas - een korting van 10%
op alle postzegelaccessoires.
Postzegel Totaal is, ondanks de
sneeuwval, behoorlijk verlopen. Namens het bestuur spreek ik hier m i j n
oprechte dank uit aan allen die hebben
bijgedragen aan het welslagen. We
hebben er als vereniging net iets m i n der dan € 100 op moeten toeleggen.
Niet in de bedoeling lag, dat de voorbereidende organisatie, grotendeels
bij uw secretaris terecht is gekomen.
Maar ik vrees dat er anders geen Postzegel Totaal geweest was. Niet helemaal van harte, maar er is besloten om
volgend jaar toch weer een Postzegel
Totaal te organiseren en w e l op zondag 23 februari 2014. De heer J. Op den
Camp heeft toegezegd om bij de voorbereiding de nodige ondersteuning te
geven. Er is overwogen om voor een
andere dag dan de zondag te kiezen,
en daar waren ook zeker argumenten
en voorstanders voor, maar niet v o l doende om daar inderdaad toe over te
gaan.
Net voor ik dit afsluit, bereikt me het
bericht dat we het volgend seizoen niet
meer op zaterdag en zondag terecht
kunnen in De Klokketoren. Hoe dat
moet met Postzegel Totaal en onze
beide veilingen, moeten we dus gaan
uitzoeken. Ik houd u op de hoogte.
W i m Nelissen

Een tijdelijke oplossing voor de
Rondzenddienst

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein

In Novioposta en tijdens de clubbijeenkomsten is al eerder gemeld, dat
het bestuur op zoek is naar mensen die
de taak van Gerard Dezaire als administrateur van de Rondzenddienst en
als Hoofd Rondzendingen zouden
willen overnemen. Tot op heden heeft
zich daar nog niemand voor gemeld.
Dat noopte het bestuur om na het
overlijden van Gerard acuut een noodoplossing te treffen. Voor de
korte termijn is die gevonden door de
voorzitter tijdelijk de taken van Hoofd
Rondzendingen (ad interim) te geven
en zijn zoon Geert Buitenhuis tijdelijk
de financiële administratie te laten
doen. Geert is geen l i d van de vereniging en heeft ook niets met postzegels
of met verzamelen, maar kan wel goed
omgaan met het door ons gebruikte
boekhoudprogramma. H i j is ook anderszins goed in staat om de administratieve zaken, die de financiën van
de Rondzenddienst betreffen, te behartigen. Een en ander onder verantwoordelijkheid van het Interim-hoofd
Rondzendingen en met toezicht van
de penningmeester van de vereniging.
Hij zal, wanneer daar aanleiding toe
is, ook telefonisch contact met u opnemen of u een mailtje sturen. U kunt
hem per e-mail bereiken via admrondzenddienst@noviopost.nl of telefonisch op 024-8489034.

Voor de rest van 2013 zijn de bijeenkomsten voorlopig gepland op de
volgende zondagen:
7 juli
8 september
13 oktober
10 november
8 december
van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte w e l k o m !

Denkt u dat u dit werk zou kunnen
doen of kent u iemand, die daar geschikt voor zou zijn, laat het ons dan
alstublieft weten.

Einde rondzendseizoen.
Vanaf begin mei zijn geen nieuwe
rondzendingen meer in roulatie gebracht. Heeft u nog een zending thuis,
bezorg deze dan z.s.m. bij het sectiehoofd dat op de rondzendlijst staat
vermeld. Dit is nodig om voor het
nieuwe seizoen (dat eind augustus,
begin september start) het gehele bestand aan boekjes op te schonen, te
controleren en af te rekenen met de
inleveraars. Omdat het hier om enige
duizenden boekjes gaat vraagt dit de
nodige tijd van de vrijwilligers in de

Rondzenddienst. Ik vraag daarom uw
medewerking om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Bent u de Rondzenddienst nog wat
verschuldigd voor de door u uitgenomen zegels: reken dit alstublieft ook
spoedig af (ING-rekeningnr 2744133 t.
n.v. Filatelistenvereniging Noviopost). Wie in gebreke blijft is, of w o r d t
daarover benaderd. Aangezien dit zal
gebeuren door iemand van buiten de
vereniging, die dit op vrijwillige basis
doet, vraag ik ook hiervoor uw bereidwillige medewerking. Tegelijkertijd
werken we aan de afrekening van
uitgecirculeerde boekjes.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Tijdens de algemene ledenvergadering in januari van dit jaar is gesproken
over de rondzendboekjes, die van
buiten de vereniging worden aangeleverd. Tot op zekere hoogte stellen we
het op prijs dat mensen van buiten de
vereniging er mede voor zorgen dat
we over een voldoende voorraad aan
gevarieerde rondzendboekjes kunnen
beschikken. Toch zou het welkom zijn
als meer leden van Noviopost zelf ook
boekjes in zouden zenden. Afgesproken is dat binnen de rondzenddienst
de boekjes van de eigen leden voorrang zullen krijgen in het circulatieproces. Het spreekt voor zich, dat deze
actie het meest succesvol zal zijn als er
leuk materiaal tegen een schappelijke
prijs w o r d t aangeboden.
Lege rondzendboekjes zijn verkrijgbaar op de verenigingsavonden.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om
op korte termijn in de Klokketoren
langs te komen, neem dan even contact
op met de heer Meeuwsen (zie blz.2).
Interim-hoofd Rondzendingen
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Bibliotheek van
Noviopost wordt
heropend !
In de maanden vóór de zomervakantie
van 2013 is er door Irma Verklei], met
assistentie van Jos Stroom, hard gewerkt aan een nieuwe opzet van de
Verenigingscatalogus, met boeken en
tijdschriften, die voor de leden van
Noviopost beschikbaar zijn. Belangrijk hierbij was ook de hulp bij de i n deling in herkenbare "rubrieken", die
we kregen van de oud-bibliothecaris
van de Bondsbibliotheek, mevrouw
Marijke van der Meer. Haar h u l p hebben we bijzonder op prijs gesteld.
Op de ledenavond in oktober zal de
Bibliotheek Noviopost officieel heropend worden. Meer informatie over
uitleen e.d. volgt in het augustus-nummer van Novioposta. In dit nummer
staat al de Catalogus (zie blz. 10 en 11).
Deze is ook te vinden op de website:
www.noviopost.nl.

