30 jaar bestuurslid

M e v r o u w Th.G. van Hoogstraaten-v. Rijswijk was onlangs 30 jaar bestuurslid.
Al sinds de oprichting van Noviopost zit zij in het bestuur. Een goede reden om
"onze Thea" in de bloemetjes te zetten.

In vroeger tijden was er contact tussen Nijmegen en Kleef. Deze brief k o m t v a n het gerecht in
Cleve. In deze periode was Leuth nog een gemeente met een burgemeester. Deze brief en vele andere poststukken u i t het gebied r o n d o m Cleve zijn te zien in het tentoonstellingsobeject van Jan
Opden Camp tijdens Postzegel Totaal.
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Commissie Veilingen
M . H . A . M . Jochoms, 1e Colonjes 3b
6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542
philarinie@gmail.com

Extra algemene
ledenvergadering

J. Cremers, Koningin Julianalaan 2
6576 AR Ooy, tel. 024-6631367
jhpcremers@gmail.com

In het verslag van de Jaarvergadering
gehouden op 3 januari 2014, kunt u
lezen dat er een discussie gaande is
over de financiële situatie van de vereniging. Het is al jaren zo dat een groot
deel van de contributie gaat naar het
abonnement op het Maandblad Filatelie. Om dit te kunnen blijven bekostigen zou de contributie moeten worden
verhoogd.

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

De voorzitter zwengelde aan dat er
ontwikkelingen zijn op het terrein van
soorten lidmaatschap. Er w o r d t gedacht aan een lidmaatschap met een
abonnement op Filatelie en een zonder. Om op redelijk korte termijn hierop in te kunnen spelen, is er op 6 j u n i
een Extra algemene ledenvergadering.
Deze vergadering gaat alleen door als
er voor die datum inderdaad nieuws
is.

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

Middag
bijeenkomsten

Distributie Overige Gerichte Zendingen:
W. Bleumink-Liebers,
van 't Hoffplantsoen 5,
6533 MX Nijmegen, tel. 024-8900729
w.liebers22@upcmail.nl

Kortgeleden kregen we bericht over
ontwikkelingen in de verhuur van De
Klokketoren. Als gevolg daarvan zullen we van maart tot en met j u n i onze
dinsdagmiddagbijeenkomsten houden in zaal 2 van De Klokketoren.

Ledenadministratie
J.H.A. Ebben, Jekerstraat 15
6542 RZ Nijmegen, tel. 024-3771648
leden-noviopost@kpnplanet.nl

Illustrator

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

De illustraties in Novioposta werden
jarenlang verzorgd door W i l l e m Resink. H i j had de ondankbare taak om
het bekende mannetje van Albert
Straten te vervangen. We kunnen stellen dat hem dat zeer goed gelukt is.
Eind 2003 startte hij met zijn werk en
begon meteen met een nieuwe voorkant van het blad.
Nu heeft hij aangegeven te stoppen
vanwege zijn gezondheid. W i l l e m ,
hartelijk bedankt voor al het werk dat
je gedaan hebt.
De consequentie is dat we op zoek
moeten naar een nieuwe illustrator.
A l t i j d al eens zoiets willen doen? M e l d
u dan bij de redactie via de mail of
persoonlijk bij een van de redactieleden.
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In Memoriam L . H .
van der Sloot
Pas eind vorig jaar w e r d binnen de
vereniging bekend dat ons erelid Lodewijk H e n d r i k van der Sloot op 14
maart 2013 is overleden.
Door zijn gevorderde leeftijd - hij is 92
jaar geworden - zagen we de heer Van
der Sloot al enige tijd niet meer op onze
bijeenkomsten, maar menigeen herinnert zich hem nog goed.
De heer Van der Sloot behoorde tot de
leden van het eerste uur. Ook in de
voorloper van Noviopost, de Afdeling
Nijmegen van De Globe, was hij al
actief. Zijn activiteiten hebben altijd
gelegen op het gebied van de rondzending: als sectiehoofd en als degene die
zendingen haalde en bracht van en
naar leden die daartoe zelf niet in staat
waren. Veel van zijn w e r k speelde zich
af buiten de schijnwerpers, maar het is
niet onopgemerkt gebleven.
Op 19 mei 1995 ontving de heer Van
der Sloot de Jan Rijsdijkprijs als blijk
van waardering voor zijn inzet voor
Noviopost. Op de Algemene Vergader i n g van 9 januari 2004 w e r d hij tot
erelid benoemd, en dat is een onderscheiding die weinigen ten deel valt.
Redactie

Vervolg Adreslijst
Website:
www.noviopost.nl

Programma 1e halfjaar 2014
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 in zaal 2.
Maandag 24 maart, ruilavond met thema: Scandinavië en landen r o n d de
Middellandse Zee.
Vrijdag 4 april, ledenavond, tevens kijkavond voor de kavels van de halfjaarlijkse veiling op zaterdag 5 april.
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.

Voor het volgende nummer van N o vioposta kan copy ingeleverd worden
tot 5 mei 2014.

Ledennieuws
Het volgende l i d heeft het lidmaatschap van de vereniging opgezegd:
1118 J.W. Ebben

Dinsdag 15 april, middagbijeenkomst in zaal 2;
Maandag 28 april, ruilavond met thema: Duitsland en Azië.
Vrijdag 2 mei, ledenavond, met presentatie 'Bonsai', door J.H.A. Ebben;
Dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst in zaal 2;
Maandag 26 mei, ruilavond met thema: Oostenrijk & Zwitserland en M i d d e n
& Z u i d Amerika.
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.
Extra Algemene Ledenvergadering indien er ontwikkelingen zijn op het
gebied van twee soorten lidmaatschap.
Dinsdag 17 j u n i , middagbijeenkomst in zaal 2;
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 " D e Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg 272 te Nijmegen.
De middagbijeenkomsten zijn van 13.30 uur tot 16:00 uur, gewoonlijk in zaal 2.
De avondbijeenkomsten zijn van 19:00 uur tot 22:00 uur in zaal 1.

RECTIFICATIE

Parkeerverbod

In het vorige nummer van Novioposta is op de achterzijde van het blad een
verkeerde advertentie geplaatst. De datum van Postzegel Totaal was zondag 24
februari 2013. Dat behoort natuurlijk zondag 23 februari 2014 te zijn. Elders in
het blad w e r d wel de juiste datum gemeld. De redactie biedt zijn excuses aan
voor de gemaakte fout.

Let op! Sinds een maand is er een parkeerverbod van kracht op de Slotemaker de Bruïneweg tussen de afslag naar
De Klokketoren en de M u n t w e g . De
eerste bekeuringen zijn uitgedeeld.
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Postzegel Totaal
Door onze voorzitter is op de algemene ledenvergadering bijzondere aandacht gevraagd voor ons eigen evenement "Postzegel Totaal". Graag w i l l e n
we nogmaals bij onze leden benadrukken een bezoek te brengen aan deze
Postzegel Totaal op zondag 23 februari 2014 in "De Klokketoren".
Niet vanwege de gratis entree en het
parkeren maar in het bijzonder met
nadruk op "Totaal". Er zijn niet alleen
handelaren met postzegels maar
ook handelaren uit o.a. Duitsland en
België met poststukken, catalogi etc.
etc.
Aanwezig is ook de Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempels (Po & Po). Deze vereniging stelt
zich ten doel "het bevorderen van de
kennis en het verzamelen van poststukken, postale afstempelingen en
filatelistische zaken die buiten de algemene aandacht vallen alsmede bestudering van postgeschiedenis".
Daarnaast is de Filatelisten Vereniging van Zuidelijk A f r i k a aanwezig,
een vereniging van filatelisten die een
gemeenschappelijke passie hebben
voor de postzegels van de landen in
Z u i d A f r i k a t.w. Zuid-Afrika, N a m i bië, Zimbabwe, Lesotho, Botswana,
Angola, Moçambique, Zambia S w a z i land en daarnaast o.a. ook de Portugese, Engelse en Duitse koloniën, en
vroegere staten.
Zoals U elders in dit blad kunt lezen
worden er ook filatelistische presentaties gehouden. Hopelijk krijgt dit in de
toekomst weer een vervolg en kunnen
we weer gaan denken aan het Jo Toussaint Bekertournooi. Laat a.u.b. deze mensen niet voor een lege zaal staan!
Ook worden enkele internationaal bekroonde verzamelingen tentoongesteld. Laat U niet afschrikken door
bijv. te denken of te zeggen dat kan ik
nooit bereiken. Misschien zet het U
ook aan tot de samenstelling van een
thematische verzameling. Onze vereniging heeft mensen in huis die graag
w i l l e n helpen bij de opzet van zo'n
verzameling.
Gezien het "Totaal" - programma
voldoende redenen om een bezoek te
brengen. Onze vereniging heeft kosten
noch moeite gespaard om deze dag
met zo'n grote verscheidenheid aan
filatelistische aktiviteiten te organiseren.

Lezingen tijdens "Postzegel-Totaal"
Tijdens "Postzegel-Totaal" op zondag 23 februari 2014 in Nijmegen zullen een
aantal lezingen w o r d e n gehouden ter vervanging van het "Jo Toussaint Bekertournooi".
Het programma voor de lezingen l u i d t als volgt:
11.00 uur Verrassingen bij UV-licht.
Een show die laat zien hoe de UV-lamp gebruikt w o r d t om varianten bij Nederlandse postzegels te herkennen. Deze lezing door Jos Stroom is tijdens het
Bekertournooi 2008 gepresenteerd.
12.00 uur Japanse bezetting Birma.
Onder oorlogsomstandigheden gebeuren er postaal afwijkende dingen. Tijdens
de Japanse bezetting in Birma hebben zich wel heel vreemde zaken afgespeeld
zoals u kunt zien in deze presentatie van Jan Mulder.
13.00 uur Postkantoren op wielen.
In 1939 w e r d het eerste Nederlandse Autopostkantoor in gebruik genomen.
Daarna volgden er nog 7 varianten, tot en met vandaag de dag. Een overzicht.
Jos Stroom heeft tijdens het Bekertournooi 2011 deze lezing gehouden.
14.00 uur Wie verre reizen maakt.
Wie in andere landen goed op let, kan op het gebied van de post leuke afwijkende zaken tegenkomen. Jan Mulder laat een aantal voorbeelden zien.
15.00 uur Nederlandse Reclamehandstempels.
Particuliere reclame op zegels en in stempels in Nederland is niet toegestaan.
Maar als het nu om "zaken van algemeen n u t " gaat ? Overzicht van een klein
maar interessant stukje postgeschiedenis.
De duur van elke presentatie bedraagt ongeveer 25 minuten.

Tentoonstelling tijdens "Postzegel-Totaal".
Een van de onderdelen van Postzegel Totaal is een tentoonstelling. D i t keer zijn
er een aantal bijzondere dingen te zien.
Jo Toussaint toont zijn met internationaal goud bekroonde tentoonstellingsobject "The Zambezi river evokes the excitement and reality of A f r i c a " . Deze
verzameling is tot nu toe nog niet in Nederland te zien geweest en een " m u s t "
voor de thematische verzamelaars.
Wie interesse voor posthistorie heeft, zal de verzameling "Entstehung u n d
Entwicklung der Post am unteren Niederrhein" van Jan OpdenCamp moeten
gaan bekijken. Hier zien we de ontwikkeling van de post net over de grens met
natuurlijk de verbindingen met Nederland (zie voorkant van dit blad). Met
Nationaal een gouden bekroning een interessante postale historie over o.a.
Nijmegen en A r n h e m .
Jos Stroom laat in een 1-kader object wat zien over de "Transorma". Op pagina
8 een kort artikel over dit onderwerp.
Er w o r d t nog gesproken over de overige kaders. Wat het ook w o r d t , het zal
zeker interessant zijn.
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Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 3 januari 2014.
1.
Opening, een woord van welkom en van herdenking.
Om 20:06 uur opent de voorzitter (de
heer A.F. Buitenhuis) de vergadering
van 36 aanwezigen. Hij heet allen
w e l k o m en wenst eenieder een gezond
en goed jaar 2014, zeker ook op postzegelgebied. H i j wijst er op dat we
gewoonlijk slechts eens per jaar een
Algemene Ledenvergadering hebben
en dat daar dan ook de belangrijke
besluiten genomen worden. Aangezien er mogelijk ingrijpende besluiten
genomen moeten worden, spreekt hij
in bedekte termen zijn teleurstelling
uit over het feit dat zo veel leden afwezig zijn.
Bericht van verhindering is ontvangen
van de heren M. Bernhard, A.J.H.
Janssen, J.F. den Hertog, M . H . A . M .
Jochoms, A.J. de Lang en P.A. Verbeet.
Voorafgaand aan de besprekingen
worden degenen herdacht die ons het
afgelopen jaar zijn ontvallen. De voorzitter noemt hen bij naam: de acht
leden welke vermeld staan in het jaarverslag en de na 31 augustus 2013
overleden heer C. de Bruijn. Kortgeleden bereikte ons de informatie dat
reeds in maart 2013 overleden was, ons
erelid L . H . (Lou) van der Sloot; hij
ontving in 1995 de Jan Rijsdijkprijs en
w e r d in 2004 tot erelid benoemd. Er
w o r d t een m i n u u t stilte in acht genomen om hen allen te herdenken.
2.
Notulen van de Jaarvergadering
van 11 januari 2013.
Er zijn tekstueel en inhoudelijk geen
opmerkingen, en daarmee zijn de notulen vastgesteld.
3.
Jaarverslagen
De voorzitter geeft aan dat hij de zaken
die betrekking hebben op de verantw o o r d i n g over het afgelopen verenigingsjaar, vóór de pauze w i l bespreken en na de pauze, de dingen die
gericht zijn op de toekomst.
Over alle onderwerpen, die in de
agenda genoemd staan onder de p u n ten a. tot en met o., zijn geen opmerkingen, behalve over de hieronder
vermelde punten f. en k.
f. Postzegel Totaal.
Geen opmerkingen uit de zaal.
De voorzitter geeft aan dat bij de komende Postzegel Totaal op 23 februari,

aan het w o o r d T o t a a l ' weer duidelijk
inhoud gegeven zal worden. Er zullen
niet alleen handelaren aanwezig zijn,
maar ook zijn er tentoonstellingen en
filatelistische lezingen, beide weliswaar zonder competitie, maar w e l van
niveau. Verder zullen ook enkele gespecialiseerde verenigingen vertegenw o o r d i g d zijn, zoals Fil. Ver. Zuidelijk
A f r i k a en Po & Po( = Poststukken &
Poststempels).
H i j roept allen op om de komende
Postzegel Totaal met een bezoek te
vereren.
k. Bibliotheek.
Een van de bibliothecarissen, de heer
J.M.A.G. Stroom, vertelt dat er nog niet
zo heel veel gebruik gemaakt w o r d t
van de bibliotheek. Terwijl die toch
zeker, zeer de moeite waard is.
Aangezien er geen verdere opmerkingen zijn over de verslaggeving, w o r d t
geconcludeerd dat de vergadering
akkoord gaat met het gevoerde beleid
en met de verslaggeving daarover.
Intermezzo: jubileum Thea van
Hoogstraaten
De voorzitter spreekt:
"Afgelopen oktober bestond onze
vereniging 30 jaar. Het lopend verenigingsjaar is dus ons jubileumjaar. Van
de oorspronkelijke leden zijn er een
heleboel nu nog steeds l i d . Maar van
de oprichters, die ook zitting namen in
het allereerste bestuur, is er nog slechts
één in die hoedanigheid in functie. Die
heeft dus een 30-jarig bestuursjubileu m . U begrijpt dat ik het over Thea van
Hoogstraaten heb. Met een grote bos
bloemen w i l ik samen met de rest van
het bestuur, namens alle leden, onze
dank uitspreken voor zo'n grote en
langdurige inzet voor de vereniging.
Thea heeft de vereniging met heel wat
taken gediend. Bijvoorbeeld bij de
rondzenddienst, de verlotingen, de
ledenwerving en bij het inschrijven en
het wegwijs maken van nieuwelingen.
Thea gefeliciteerd met je jubileum! "
Onder l u i d applaus van de zaal, overhandigt de voorzitter hierna de betreffende bos bloemen. H i j legt nog uit, dat
het feit dat er rode rozen in verwerkt
zijn, niet politiek geduid moet worden.
Maar dat het een symbool is van de
clubliefde die bij Thea zo overduidelijk
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aanwezig is.
Volgens de agenda is het nu pauze, maar
omdat het nog vroeg is, wordt besloten de
pauze na punt 4. te houden.
4.
Verslag Kascommissie 2011-2012.
De commissie bestaat uit de voorzitter, de
heer M.Bernhard, het lid, de heer A.J.H.
Janssen en, als reservelid, de heer F. Wanders.
De heer Bernhard, voorzitter van de
kascommissie, heeft aan de secretaris
(de heer W.J.Nelissen) doorgegeven
dat hijzelf en ook het andere l i d van de
commissie niet op deze vergadering
aanwezig konden zijn. De heer Bernhard heeft het ondertekende verslag
(in tweevoud) bezorgd bij de secretaris. Het lag in de bedoeling om het
reservelid te verzoeken het verslag
voor te lezen. Aangezien die eveneens
afwezig is, w o r d t de vergadering gevraagd of zij ermee akkoord kan gaan,
dat de secretaris het verslag voorleest.
Dat is het geval.
Het verslag w o r d t voorgelezen. Daaru i t blijkt dat de gevoerde boekhouding
in orde is bevonden.
De commissie stelt de vergadering dan
ook voor de penningmeester te dechargeren voor de gevoerde boekhouding en het bestuur voor het gevoerde
financiële beleid. A l d u s geschiedt
onder applaus.
Pauze.
Na een pauze van r u i m t w i n t i g m i n u ten, waarin een uitgereikte consumptiebon in een drankje k o n w o r d e n
omgezet, w e r d de vergadering voortgezet.
5.
Vaststellen begroting en contributie voor het seizoen 2014-2015.
De begroting biedt een somber beeld.
Toch doet het bestuur geen voorstel tot
contributieverhoging; al was het maar
omdat d i t het v o r i g jaar beloofd was.
Kijkend naar de toekomst, moeten we
ons afvragen of we w i l l e n blijven bestaan. Als dat zo is, dan moet nadrukkelijk gesteld worden, dat we volgend
jaar tot contributieverhoging zullen
moeten besluiten. Dat hoeft alleen niet,
als we ons over een jaar of vier w i l l e n
opheffen. Op dit ogenblik w o r d e n de
tekorten bestreden u i t de reserves.
De heer W. Derix vraagt opheldering

A l d u s w o r d t besloten.
De secretaris bepleit om nog een extra
reservelid te benoemen, omdat daar de
afgelopen jaren behoefte aan was.
Maar niemand stelt zich daarvoor beschikbaar. Misschien op 6 j u n i , mits er
dan een extra Algemene Ledenvergadering is.

Het huidige bestuur. Van links naar rechts mevr. Th.G. van Hoogstraten-van Rijswijk, A. Thijssen, A.F. Buitenhuis en drs. W.J. Nelissen.

over het feit dat er uit de stukken te
lezen is, dat er r u i m 41.000 Euro aan
liquide middelen is, en dat de toestand
van de vereniging dan toch zo slecht is.
De penningmeester (de heer A.Thijssen) legt uit dat dit geld voor het
grootste deel niet van de vereniging is.
Zo moest er (eind augustus) nog r u i m
24.000 Euro van betaald w o r d e n aan
de inzenders van de rondzendboekjes.
De heer J.P.C.Kolkman wijst er op dat
de grootste kostenpost gevormd
w o r d t door het maandblad Filatelie.
Hij vraagt of er niet eens naar gekeken
kan w o r d e n of daar iets aan te doen is.
Er ontspint zich hierover een discussie.
Voor 2014 is de prijs van een collectief
abonnement € 20,57 per l i d en voor een
individueel abonnement € 33,10. In het
recente verleden is er ook over gesproken of dit niet voordeliger kon (zie
notulen van 6-1-2012). Toen bleek, dat
er weinig aan te doen was. Zo waren
er te veel bezwaren tegen het nemen
van een beperkt aantal exemplaren
door de vereniging.
De heer J.P.Toussaint herhaalt nog
eens dat verandering zou betekenen
dat veel leden aanzienlijk meer moeten gaan betalen vanwege de enkelingen die geen prijs stellen op het blad.
H i j is ook van mening dat zo'n landelijk blad gewoon erbij hoort.
Er w o r d t nog eens duidelijk gemaakt,
dat als je l i d bent van meerdere verenigingen, het individuele l i d slechts
één keer het bedrag voor Filatelie verschuldigd is. Het te vaak betaalde
w o r d t , op aanvraag, teruggestort.
Op dit ogenblik is men l i d van een
vereniging die w e l of niet een collectief
abonnement heeft. De voorzitter

meldt dat hem ter ore is gekomen dat
er misschien beweging zit in de mogelijkheid om twee soorten lidmaatschap
binnen de vereniging te hebben: mét
of zónder Filatelie. Op dit moment is
daarvan nog geen sprake, maar wie
weet. We zullen dat moeten afwachten.

7.
Bestuursverkiezing. Er zijn geen
bestuursleden aftredend. Wel zijn er drie
vacatures, te weten voor: Hoofd Rondzendingen,
Commissaris Activiteiten
en
Commissaris Public Relations.
Er hebben zich helaas geen kandidaten
gemeld, noch zijn er kandidaten door
anderen voorgedragen. Benoeming in
de vacatures is echt dringend nodig.
Omdat geen bestuursleden aftredend
zijn, is benoeming nu niet noodzakelijk. Volgend jaar is benoeming w e l aan
de orde.

Benoeming Kascommissie 2013-2014.

8.
Voorgenomen bestuursbeleid
voor 2014-2015.
Anders dan voorgaande jaren heeft de
voorzitter het voorgenomen bestuursbeleid ditmaal op schrift gesteld. (Zie
het boekje van het Jaarverslag op 24 e.
v.) H i j vat het nog eens samen.
Tot op heden is de Gemeente Nijmegen buitengewoon coulant met betrekk i n g tot de in rekening gebrachte
zaalhuur. Voor twee soorten van onze
activiteiten w o r d t het nultarief berekend (dat is voor 19 van de 32 bijeenkomsten). D i t is ook een voorwaarde
om deze bijeenkomsten te kunnen
blijven voortzetten.
Aangezien De Klokketoren in het
weekend dicht gaat, zullen we moeten
verhuizen als we onze weekendactiviteiten, w i l l e n voortzetten. (Hoewel
dat momenteel niet aan de orde is,
dreigt ook een sluiting op de vrijdagavond, gezien de ontwikkelingen bij
andere wijkcentra van de gemeente.)
Door de betreffende gemeentedienst is
ons onderkomen aangeboden in Wijkcentrum Titus Brandsma. Er zijn voor
ons w e i n i g voordelen aan verbonden
en zeker w e l nadelen.

De beide leden van het afgelopen jaar
hebben aangegeven dat ze eventueel
voor het volgend jaar weer beschikbaar zijn. Daarom w o r d t voorgesteld
om:
De heer A.J.H. Janssen te benoemen tot
voorzitter,
de heer F. Wanders te verzoeken l i d te
w i l l e n zijn en
de heer M. Bernhard te benoemen als
reservelid.

Het parkeren lijkt er niet beter
op te worden, maar waarschijnlijk ook
niet heel veel slechter.
De opslag van onze spullen is
zonder meer een probleem. Er is w e l
veel ruimte, maar niet afgeschermd.
Hier in De Klokketoren, is onze opslag
op maat gemaakt.
Hoe het financiële aspect er gaat
uitzien, is onzeker. De prijs per vierkante meter is hetzelfde, maar de

M e v r o u w N. van Brenk-Wallet stelt
voor om in het geval zich hierin ontwikkelingen voordoen, een extra A l gemene Ledenvergadering te beleggen, teneinde tijdig op de mogelijkheden te kunnen inspelen. D i t voorstel
w o r d t aanvaard en als eventuele
datum daarvoor w o r d t gekozen voor
de laatste ledenavond van het seizoen,
dat is de eerste vrijdag in j u n i
(6-6-2014).
Enkele suggesties die het bestuur bereikt hebben in de afgelopen tijd, w o r
den in de loop van de bespreking nog
genoemd, maar vinden geen enthousiast onthaal. Weinig mogelijkheden
ziende om de financiële situatie op
korte termijn te verbeteren, geeft de
vergadering instemming aan de voorliggende begroting. De begroting is
daarmee vastgesteld.
6.

Novioposta - 10

zaalafmetingen kunnen iets verschillen. Het belangrijkste is in dit verband,
of het nultarief op dezelfde wijze gehanteerd zal worden.
Hoe dan ook is het een heel
gedoe, en dichter bij het centrum zal
voor de een prettiger en voor de ander
minder prettig zijn.
Er w o r d t wat over heen en weer gepraat. Duidelijk is dat we met zijn allen
niet gelukkig zijn met een verhuizing.
De heer J.G. Op den Camp vraagt of
we niet kunnen besluiten de vrijdagavond samen te voegen met de maandagavond en op de maandagavond de
verenigingsavond te houden. (En ook
de dinsdagmiddag te behouden.) D i t
zou w e l aan het probleem tegemoetkomen als ons vermoeden m.b.t. de
vrijdagavondopenstelling zou u i t k o men. Maar je halveert daarmee het
aantal avondbijeenkomsten, terwijl
het financieel geen verlichting zal
brengen. Bovendien doet het niets aan
de problemen van de weekendactiviteiten. En om de twee veilingen en
Postzegel Totaal onder te brengen op
een andere plaats dan waar de gewone
bijeenkomsten zijn, stuit op onoverkomelijke bezwaren bij - in elk geval een
deel van - de uitvoerenden.
Om alle activiteiten naar een ander
onderkomen buiten Nijmegen te verplaatsen, is ook verkend. Wat daarvoor geschikt gevonden is, is helaas
onbetaalbaar.

Van uw secretaris
De vorige Novioposta heb ik u een
opsomming gegeven van wat er zoal
betaald w o r d t van uw contributie. Als
reactie daarop hebben ons diverse reacties bereikt, over hoe de financiële
positie van de vereniging misschien
een beetje of misschien veel, te verbeteren valt. Namens het bestuur: onze
dank hiervoor. Het voert te ver om hier
op de suggesties in te gaan, maar we
zullen ze bij onze besprekingen zeker
onder de loep nemen.

Tijdens de jaarvergadering (Algemene
Ledenvergadering) op 3 januari, w e r d
door geen van de aanwezigen gepleit
voor opheffing van onze vereniging
en evenmin voor afschaffing van onze
drie jaarlijkse activiteiten in het weekend. Dat betekent twee duidelijke,
maar niet gemakkelijke taken voor uw
bestuur. Ten eerste: voortgaan met te
proberen de vereniging zo lang mogelijk levensvatbaar (en daarmee actief)
te houden. En ten tweede: het voorbereiden van onze verhuizing.
We zullen ons best doen!
W i m Nelissen

De voorzitter vraagt of de vergadering
kan instemmen met het voorgenomen
bestuursbeleid, zoals dat voorgesteld
is. De vergadering stemt daarmee i n .
De voorzitter concludeert dat het be
stuur dus op dat beleid zal gaan koersen.
9.
Rondvraag
Niemand wenst van de rondvraag
gebruik te maken.
10. Sluiting
Om 21:39 uur sluit de voorzitter de
vergadering van inmiddels 38 personen. Daarna v i n d t nog de verloting
plaats, waarbij zomaar de verloting
voor trouwe bezoekers, vergeten is.
(Foei toch!)

W i m Nelissen, secretaris
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