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
Interim-hoofd Rondzendingen
A.F. Buitenhuis, Tolhuis 20-30,
6537 LW Nijmegen, tel. 024-3449032,
voorzitter@noviopost.nl.
Administratie Rondzenddienst:
Geert Buitenhuis, tel. 024-8489034
adm-rondzenddienst@noviopost.nl.
Bankrekening
I B A N : NL71 INGB 000 2744133 t.n.v.
Filatelistenvereniging Noviopost
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, Tel. 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 HT Cuijk, tel. 0485-314047
redactie.novioposta@gmail.com
Nieuwtjesdienst Buitenland
G. A.J. Kolman, Akkerslagen 45
5364 RG Escharen, 0486-473868
gajkolman@home.nl
I B A N : NL14 INGB 000 5552048 t.n.v.
Filatelistenvereniging Noviopost
Nederlandse FDC-dienst
Hiervoor kunt u privé contact opne-men met:
H.J.W.H. de Vos, De Lingert 62-06,
6605 DW Wijchen, tel. 024-6417236.
E-mail: foxphilately@post.com

Postzegel - Totaal

Gerrit Purmer

Zoals al vele jaren het geval is, w o r d t
in februari 2014 Postzegel - Totaal
weer georganiseerd. D i t gebeuren is
meer dan gewoon een uitgebreide ledenbijeenkomst. Het is een filatelistisch totaal gebeuren.

Velen zullen hem w e l kennen. Gerrit
Purmer was er bijna altijd. Als er een
helpende hand nodig was, dan was hij
bereid om mee te helpen. Jarenlang
heeft hij de speciale rondzendingen
verzorgd. Een half jaar geleden w e r d
hij ernstig ziek en zegde zijn lidmaatschap op. Te ziek om nog iets aan zijn
verzameling te doen.

Wat is er dan zo anders zult u zich
afvragen? Er is in elk geval een groot
aantal gespecialiseerde handelaren
aanwezig. Daarnaast hebben ook een
aantal leden een tafel gehuurd. Bij hen
kunt u vaak tegen aantrekkelijke p r i j zen leuk materiaal voor uw verzameling vinden. De vereniging heeft een
uitgebreide stand met mooie aanbiedingen, waaronder veel stockboeken
en dozen. Tot zover "de handel".
Maar er is meer. Alle onderdelen van
Noviopost laten zien waarmee zij
bezig zijn. U kunt hier nuttige informatie opduiken. Welke mogelijkheden hebben internet veilingen bijvoorbeeld en hoe moet u daarmee omgaan.
Er zijn genoeg "specialisten" aanwezig
die u verder kunnen helpen op allerlei
terreinen.
Zet dus vast de datum van de komende Postzegel - Totaal in uw agenda:

23 februari 2014
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Op 13 j u n i is hij overleden en in alle
stilte gecremeerd.

Voor het volgende nummer van N o vioposta kan copy ingeleverd worden
tot 15 oktober 2013.

Vervolg Adreslijst
Website:
www.noviopost.nl

Programma 2e halfjaar 2013
Vrijdag 6 september, ledenavond, met presentatie "Vlinders" door
mevr. N. van Brenk.
Dinsdag 17 september, middagbijeenkomst.
Maandag 23 september, ruilavond met thema: poststukken & stempels
en motief Luchtpost.
Vrijdag 4 oktober, ledenavond, met presentatie "Kerstviering door
de eeuwen heen", door G. Schreuder.
Dinsdag 15 oktober, middagbijeenkomst.
Maandag 28 oktober, ruilavond, met als thema: België &
Luxemburg en motief Fauna.
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, met thema: Frankrijk en
voormalige koloniën.
Vrijdag 6 december, ledenavond, met o.a. de traditionele bingo waarbij
prachtige prijzen te winnen zijn.
Dinsdag 17 december, middagbijeenkomst.
Maandag 16 december (dit is de derde maandag), ruilavond, met thema:
Nederland & O.G. en motief Flora.
Bij de (ruil)bijeenkomsten op maandag en dinsdag is elke liefhebber van
postzegels w e l k o m . De ledenavonden op v r i j d a g z i j n evenwel alleen toegank e l i j k voor leden van Noviopost.
A l l e bijeenkomsten v i n d e n plaats in W i j k c e n t r u m "De K l o k k e t o r e n " , Slotemaker 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.

Ledennieuws
Ondanks de crisis hebben zich de v o l gende personen zich als l i d aangemeld
van de vereniging:
93
94
340
1187
1188

J.G.J.M. van de Waart
M.J.F. van Schilt
G. de Beijer
G.E. Gimet
H . C . M . A . M . Kennis

De volgende leden hebben het l i d maatschap van de vereniging opgezegd:
571 C. Bol
938 Th. van Lier
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Bestuur
Voorzitter:
A.F. Buitenhuis, Tolhuis 20-30,
6537 LW Nijmegen, tel. 024-3449032
voorzitter@noviopost.nl
Secretaris:
Drs. W.J. Nelissen, Heidepad 8,
6584 CX Molenhoek, tel. 024-3584332
secretaris@noviopost.nl
Penningmeester:
A. Thijssen, Bongerd 68,
6581 TH Malden, tel. 024-3581054
korethijs@kpnplanet.nl
I B A N : NL41 INGB 000 0575462 t.n.v.
Filatelistenvereniging NOVIOPOST
Ledenwerving:
Mevr. Th.G. v. Hoogstraaten-v. Rijswijk, Zebrastr. 18,
6531 TX Nijmegen, tel. 024-3550895

Commissaris Activiteiten:
vacature
Rondzenddienst, algemene l e i d i n g
en administratie:
vacature
Interim-hoofd Rondzendingen
zie pagina 2

Pr-afdeling
voorzitter:
vacature
l i d : W.J.M. Goossens, De Tuier 54
6562 RB Groesbeek, tel. 024-3974654
w.j.m.goossens@chello.nl

V a n uw secretaris
De vorige keer eindigde ik ermee, dat
we bericht hadden gekregen dat we
voortaan in de weekends geen gebruik meer konden maken van De
Klokketoren. Met de afdeling die over
de verhuur van de wijkcentra gaat, is
nu afgesproken, dat voor het komend
seizoen 2013-2014, nog alles bij het
oude blijft. Maar, tenzij de Gemeente
terugkomt op het openstellingbeleid
van de Wijkcentra, zullen we helaas
vanaf september 2014 onze bijeenkomsten en activiteiten allemaal op een
andere locatie gaan houden. We gaan
er vanuit dat dit zal zijn in Wijkcent r u m Titus Brandsma, Tweede Oude
Heselaan 386, Nijmegen. De voorzitter
en ik zijn daar wezen kijken en we
hebben de i n d r u k dat - hoewel er
kanttekeningen bij te plaatsen z i j n - w e
daar met al onze activiteiten onder dak
kunnen. We hebben ook alternatieven
bekeken, maar die waren ten enenmale ongeschikt.
Uw bestuur heeft kortgeleden ook
eindelijk een 'Reglement Commissie
Nalatenschappen - 2013' vastgesteld.
(De 2013 slaat op het jaar waarin het is
vastgesteld, niet op de geldigheidstermijn of zo.) Het reglement voorziet in
een twee-traps dienstverlening voor
erfgenamen. Ten eerste een advies. D i t
is kosteloos, behoudens evt. reiskosten. En ten tweede de mogelijkheid de
afwikkeling in handen te geven van de
vereniging. Daarvoor worden in p r i n cipe de normale provisies gerekend.
Niet alleen de erfgenamen van overleden leden kunnen een beroep doen op
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de regeling. Ook in leven zijnde leden,
die wegens de ontwikkeling van h u n
lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand niet meer in staat zijn
h u n verzameling te beheren, kunnen
onder voorwaarden, verzoeken om
van de regeling gebruik te maken. In
vroeger tijden zouden we alle leden een exemplaar van het Reglement
toesturen. Maar een eenvoudige berekening leert dat dit - als de kopieerkosten
meevallen - toch
ongeveer
€ 300,- gaat kosten. Onze financiële
toestand is dusdanig, dat we dat liever
niet uitgeven.
Hoe komt u dan in het bezit van het
'Reglement Commissie Nalatenschappen - 2013' ? Wel, door een mailtje naar
mij te sturen (of te laten sturen). Vermeld daarbij: uw naam met voorletters
en uw lidmaatschapsnummer en dat u het
Regl. Comm. Nalatenschappen w i l t ontvangen. Het w o r d t dan gestuurd naar
het e-mailadres waarvan de vraag afkomstig is.
Op vergelijkbare wijze kunt u overigens in het bezit komen van onze geldende Statuten en ons Huishoudelijk
Reglement.
"En de website dan?", zult u vragen.
Wel, dan kan iedereen ter wereld er
kennis van nemen, en dat w i l l e n we
liever niet. En een inlogprocedure,
heeft ook de nodige voeten in aarde.
Maar daar zullen we toch w e l een keer
naar toe moeten.
Ik wens u namens het bestuur weer een
mooi filatelistisch jaar toe.
W i m Nelissen

