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

Algemene
Ledenvergadering op
Klokketoren Aanvang om 20:00 uur

1.
2.
3.

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 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 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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Rondzenddienst

Distributie
wijkrondzendingen
en Nederland & Overzee:
C. Knoop, Leuvensbroek 10-18 N
6546 XB Nijmegen, Tel. 024-3555606
c.knoop3@chello.nl

vrijdag

Opening, een w o o r d van w e l k o m en herdenking.
Notulen van de Algemene Vergadering van 11 januari 2013 (gepubliceerd
in Novioposta 2013-1).
Jaarverslag (beschikbaar op de avondbijeenkomsten van vrijdag 6 en
maandag 16 december 2013 en op afspraak in te zien ten huize van de
secretaris).
a)
voorzitter (voorwoord),
b)
secretaris,
c)
ledenadministratie,
d)
commissie activiteiten,
e)
veilingen
f)
Postzegel Totaal
g)
redactie Novioposta,
h)
rondzenddienst,
i)
nieuwtjesdienst,
j)
ledenwerving,
k)
bibliotheek,
1)
P.R.
m)
tentoonstellingen,
n)
eregalerij,
o)
penningmeester.

Pauze (met consumptiebon)
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Verslag Kascommissie 2012-2013. De commissie bestaat uit de voorzitter,
de heer M. Bernhard, het l i d de heer A.J.H. Janssen en, als reservelid, de
heer F. Wanders.
Vaststellen begroting en contributie voor het seizoen 2014-2015.
Benoeming Kascommissie 2013-2014.
Bestuursverkiezing
Er zijn geen bestuursleden aftredend. Wel zijn er drie vacatures en w e l
voor: H o o f d Rondzendingen, Commissaris Activiteiten en Commissaris
Public Relations.
Het bestuur roept kandidaat-bestuursleden op, evenals leden die een
ander als kandidaat w i l l e n voordragen, zich voor 20 december 2013 te
melden bij de secretaris.
Voorgenomen bestuursbeleid voor 2014-2015. (Zie pag. 24-27 van het
boekje met het jaarverslag.)
Rondvraag.
Sluiting (met verloting).

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
Voor eind 2013/begin 2014 zijn de
bijeenkomsten voorlopig gepland op
de volgende zondagen:
15 december 2013
12 januari
9 februari
van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte w e l k o m !

Novioposta - 2

Voor het volgende nummer van N o vioposta kan copy ingeleverd worden
tot 12 januari 2014.

Vervolg Adreslijst
Website:
www.noviopost.nl

Programma 2e halfjaar 2013 / 1e halfjaar 2014
Vrijdag 6 december, ledenavond, met o.a. de traditionele bingo waarbij
prachtige prijzen te winnen zijn.
Maandag 16 december (dit is de derde maandag), ruilavond, met thema:
Nederland & O.G. en motief Flora.
Dinsdag 17 december, middagbijeenkomst.
Vrijdag 3 januari, ledenavond en Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering);
Dinsdag 21 januari, middagbijeenkomst;
Maandag 27 januari, ruilavond met thema: Oost Europa, A f r i k a en motief
'Overig'.
Vrijdag 7 februari, ledenavond, waarop de traditionele 'Ongeregelde Veil i n g ' (geen losse zegels of series, w e l dozen, stockboeken, volle A4- insteekbladen, e.d.);
Dinsdag 18 februari, middagbijeenkomst (let op: in zaal 4);
in februari geen ruilavond op maandag, maar . . .
Op zondag 23 februari 2014 is er van 10:00 uur 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 7 maart, ledenavond, met presentatie 'Van Petrus I tot Franciscus',
door J.W.Jaake;
Dinsdag 18 maart, middagbijeenkomst (let op: in zaal 4);
Maandag 24 maart, ruilavond met thema: Scandinavië en landen rond de
Middellandse Zee.

Ledennieuws

Vrijdag 4 april, ledenavond, tevens kijkavond voor de kavels van de halfjaarlijkse veiling op zaterdag 5 april.

Ondanks de crisis hebben zich de v o l gende personen zich als l i d aangemeld
van de vereniging:

Zaterdag 5 april: halfjaarlijkse, grote veiling. Alleen toegankelijk voor leden
(en h u n introducés.) Gelegenheid tot bezichtiging van de kavels van 10:30
uur tot 12:00 uur. Aanvang van de veiling om 13:30 uur.

96 J. Hoenderop
847 J. Guelen

Dinsdag 15 april, middagbijeenkomst;
Maandag 28 april, ruilavond met thema: Duitsland en Azië.

De volgende leden hebben het l i d maatschap van de vereniging opgezegd:

Vrijdag 2 mei, ledenavond, met presentatie 'Bonsai', door J.H.A. Ebben;
Dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst;
Maandag 26 mei, ruilavond met thema: Oostenrijk & Zwitserland en M i d d e n
& Z u i d Amerika.

8 W.J. Berbers
239 G. van der Pol
576 GJ. Dankbaar
725 H. Swart
784 F. van Vorstenbos
794 P. Vader
844 J. H u t i n g
883 H. Vogt
902 A. Rozendaal
997 P. Kroeze
909 W. Ten Haaf
1059 N. Kock
1113 J. Spliet
1139 G. van Haaren
1170 J. Senders

Vrijdag 6 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 17 j u n i , middagbijeenkomst;
Maandag 23 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", 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.
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Van uw secretaris
Nalatenschappen
De vorige keer kon ik u melden dat we
sinds kort een 'Reglement Commissie
Nalatenschappen' hebben.
De navraag hiernaar, vanuit de leden, was
niet overweldigend te noemen. U bent
hopelijk toch wel zo aardig voor uw
potentiële erfgenamen, dat u hen van
het bestaan ervan in kennis stelt?
Financiën 1: Waar gaat uw contributie
naar toe?
Uw contributie voor het seizoen
2013-2014 is inmiddels geïncasseerd of
rechtstreeks door uzelf betaald. A l thans dat hoop ik. En anders w o r d t u
nadrukkelijk verzocht dat alsnog per
ommegaande over te maken, zodat we
ons een aanmaning kunnen besparen.
De contributie bedraagt € 30,- zoals u
weet. Maar bij betaling via automatische incasso, krijgt u korting en betaalt
u € 28,-. Wat gebeurt daar mee?
Allereerst blijft € 0,08 aan de strijkstok
van de bank hangen. (Alleen contante
betaling is goedkoper.)
De contributie voor de KNBF (= de
landelijke Bond) bedraagt € 4,95.
Het Maandblad Filatelie kost € 20,57.
(Een abonnement dat niet via de Bond
loopt, kost € 33,10.)
D i t blad, vier exemplaren ' N o v i o posta', kost r u i m € 6,-. Wegens veranderend ledental, is dit niet op de cent
nauwkeurig vast te stellen.
De genoemde kosten bij elkaar geteld,
belopen dan € 31,60.
Alleen hiervoor is er op de contributie
dus een tekort van € 3,60 per l i d .
Financiën 2: En hoe gaat het dan met de
rest?
Bij dat tekort aan de eerdergenoemde
kosten, komen nog de nodige andere
kostenposten. Hiervan is de zaalhuur
de grootste. (Waarbij we echt niet
kunnen beweren, dat de Gemeente
Nijmegen ons het vel over de oren
haalt.)
Dit alles moet betaald worden uit de
opbrengsten van onze activiteiten en
uit rente-inkomsten. Bij 'activiteiten'
moet u denken aan de Rondzenddienst, de Nieuwtjesdienst, de verlotingen, de veilingen en desnoods aan
Postzegel Totaal. Er was een tijd, dat
van dit alles geld overbleef, zodat we
reserves hebben opgebouwd. Op die
reserves teren we nu al jaren zwaar i n ,

aangezien de activiteiten veel minder
opleveren, soms helemaal niets en er
soms zelfs geld bij moet. De rente-inkomsten zijn ook gering en nemen
door het interen op de reserves nog
eens extra af. In de Algemene Ledenvergadering zullen we het hier zeker
over moeten hebben. Uw bestuur zit
hierover echt met de handen in het
haar.
Desondanks wenst het voltallige bestuur u prettige feestdagen en een zeer
voorspoedig Jaar 2014.

Postzegel Totaal
De organisatie van Postzegel Totaal
probeert een aantal zaken nieuw leven
in te blazen. De lezingen van het Jo
Toussaint toernooi waren altijd een
succes. Een aantal leden gaat weer w a t
presenteren.
Wat ook terug komt is de taxatie van
verzamelingen. Een goede zaak om
met beide benen op de vloer te blijven
staan.
U komt
Totaal?

W i m Nelissen

toch

ook naar

Postzegel

Bijeenkomsten "de
Globe", Wijchen
Op een aantal zondagen heeft "de
Globe" in Wijchen haar bijeenkomsten.
Leden van Noviopost zijn daar van
harte welkom. De bijeenkomsten worden gehouden in
Brede School 'Noorderlicht', Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen, van
10:00-13:00 uur.
De data voor 2014 zijn:
12 januari
Extra activiteit! Postzegelwinkel 'De
Globe', aanwezig
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9 februari
9 maart
Extra activiteit! Nieuwtjesdienst van
' D e Globe', aanwezig
13 april
11 mei
8 juni
14 september
12 oktober
9 november
14 december

