Commissie Veilingen
M . H . A . M . Jochoms, 1e Colonjes 3b
6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542
philarinie@gmail.com

Locatie wijkcentrum "Titus Brandsma"

J. Cremers, K o n i n g i n 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 : N L 7 1 INGB 000 2744133 t.n.v.
Filatelistenvereniging Noviopost

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein

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

Vervolg Adreslijst
Website:
www.noviopost.nl

Redactie Novioposta
J. M u l d e r , 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

Novioposta - 2

Voor 2014 zijn de bijeenkomsten gepland op de volgende zondagen:
15 j u n i
13 j u l i
14 september
12 oktober
16 november
14 december
van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte w e l k o m !

Programma 2e halfjaar 2014
Vrijdag 5 september, ledenavond; ontvangst op de nieuwe locatie. Er w o r d t
deze avond een filatelistische quiz gehouden.
Dinsdag 16 september, middagbijeenkomst;
maandag 22 september, ruilavond met thema: poststukken & stempels en
motief Luchtpost.

Vrijdag 3 oktober, ledenavond, met presentatie 'Een ton met post van een
Franse regimentsarts uit de Eerste Wereld O o r l o g ' , door T. Lamers;
dinsdag 21 oktober, middagbijeenkomst;
maandag 27 oktober, ruilavond met thema: België & Luxemburg en motief
Fauna.

Vrijdag 7 november, ledenavond, tevens kijkavond voor de kavels van de
halfjaarlijkse veiling op zaterdag 8 november.
Zaterdag 8 november: 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.
Dinsdag 18 november, middagbijeenkomst;
maandag 24 november, ruilavond met thema: Frankrijk en voormalige
koloniën.

Ledennieuws
In dit stukje gaat het meestal over
opzegging lidmaatschap en overlijden
van leden. Nu echter een geboorte.
De administrateur van de rondzenddienst heeft een dochter gekregen.
Daar w i l l e n wij hem en zijn v r o u w
hartelijk mee feliciteren. H i j is geen l i d
van Noviopost, maar verzorgt al sinds
begin 2013 de administratie van de
rondzenddienst. Namens de vereniging danken we hem hartelijk voor het
vele werk dat aan deze functie vastzit.
Hieronder de Persoonlijke Postzegel
van dochter Linde.

Vrijdag 12 december (d.i. de tweede vrijdag), ledenavond, met o.a. de traditionele bingo waarbij prachtige prijzen te winnen zijn;
dinsdag 16 december, middagbijeenkomst;
maandag 22 december, ruilavond met thema: Nederland en O.G. en motief
Flora.

Programma begin eerste helft 2015
Vrijdag 9 januari (dit is de tweede vrijdag), ledenavond en Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering);
dinsdag 20 januari, middagbijeenkomst;
maandag 26 januari, ruilavond met thema: Oost Europa, A f r i k a en motief
'Overig'.
Vrijdag 6 februari, ledenavond. Let op: tevens kijkavond voor de kavels van
de halfjaarlijkse veiling op zaterdag 7 februari.
Zaterdag 7 februari: 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.
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.
Alle bijeenkomsten v i n d e n plaats in W i j k c e n t r u m " T i t u s Brandsma", Oude
Heselaan 386 te Nijmegen.
De middagbijeenkomsten zijn van 13.30 uur tot 16:00 uur.
De avondbijeenkomsten zijn van 19:00 uur tot 22:00 uur.
Voor het volgende nummer van N o vioposta kan copy ingeleverd w o r d e n
tot 1 augustus 2014.
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Van uw secretaris
Wijkcentrum Titus Brandsma
Er bereikten ons berichten over misverstanden met betrekking tot de locatie van ons nieuwe onderkomen: Wijkcentrum Titus Brandsma aan de Tweede Oude Heselaan 386 in Nijmegen.
Daarom v i n d t u in dit nummer een
klein stadsplattegrondje. De onderste
p u n t van de driehoek wijst de plaats
aan waar het wijkcentrum zich bevindt. Stadsbus lijn 6 stopt voor de
deur. Vanaf het station is het 600 m
lopen, als u tenminste de uitgang beneden in de tunnel neemt.
We zullen ook al onze spullen moeten
verhuizen. De datum daarvoor is
vastgelegd op dinsdag 10 j u n i (hoew e l onze bijeenkomsten in j u n i nog in
De Klokketoren blijven). We zullen
een beroep doen op de leden om te
helpen. We hopen dat we kunnen beschikken over een busje, anders zal het
met een aanhanger moeten. (We moeten een kast vervoeren.) Als u over een
dergelijk vervoermiddel beschikt,
houden we ons aanbevolen.
Programma komend seizoen
Verder v i n d t u het programma voor
de tweede helft van 2014 in dit n u m mer. Bezien we het programma van
het hele jaar 2014-2015, dan blijkt dat
er nogal wat afwijkingen ontstaan ten
opzichte van wat we gewend zijn. Dat
vijf keer de standaardvrijdag en maandag niet zo geschikt zijn, is niet
zo ingrijpend. Maar om redenen van
samenloop met andere postzegelmanifestaties, gaan we Postzegel Totaal
voortaan houden op de eerste zondag
van maart (volgend jaar: 1 maart 2015).
Daar komt bij dat de veilingmeester
geen kans meer zag om de voorjaarsveiling begin april te houden. We
hebben die daarom verschoven naar
begin februari. Daardoor kan de ongeregelde veiling, die vooraf gaat aan
Postzegel Totaal, niet meer op dat
moment plaatsvinden. Daarom moeten we de ledenavond van begin maart
verschuiven naar de maandag 23 februari. In het programma voor begin
2015 zal het allemaal netjes vermeld
worden, maar houdt dus rekening met
het feit dat er nogal wat anders is dan
we gewend waren.

Postzegel Totaal
Postzegel Totaal is afgelopen februari
goed verlopen en ik heb van diverse
mensen gehoord, dat ze het een leuke
en gezellige gebeurtenis vonden. Financieel is het resultaat niet om over
te mopperen; door de inspanning en
het initiatief van diverse leden komen
we op een positief resultaat van ongeveer € 30,- . Niet dat we er rijk van
worden, maar we leggen er geen geld
op toe. Degenen die daaraan hebben
bijgedragen: hartelijk dank! We hebben ook geprobeerd de bezoekersaantallen bij te houden. Daar w o r d e n we
minder blij van. N o g geen vijftig van
onze leden hebben PZT bezocht en het
totale aantal bezoekers ligt volgens
onze waarneming in de b u u r t van de
120 en blijft in elk geval onder de 150.
Onze leden die meegeholpen hebben, en de handelaren, zijn daarbij
natuurlijk niet meegeteld. Toch w e l
tegenvallende aantallen, ondanks dat
PZT weer extra aankleding gekregen
had door tentoonstellingen en lezingen.
Toch zullen we proberen PZT ook
volgend jaar weer v o r m te geven. Voor
de handel hebben we dan de beschikking over een sportzaal, waar nog wat
meer ruimte is dan in de twee zalen
samen, die we in De Klokketoren hadden. Mocht de toeloop van handelaren
erg toenemen, dan hebben we nog
gelegenheid een extra zaal in te schakelen.
Jo Toussainttoernooi
Tot en met 2008 heeft Noviopost 10
jaar lang het landelijke Bekertoernooi
georganiseerd. Sinds 2009 heet deze
wedstrijd het Jo Toussainttoernooi.
Het is een wedstrijd in filatelistische
lezingen/presentaties in een tweetal
categorieën: algemeen filatelistisch en
thematisch. Een aantal jaren na de
overdracht vanuit Noviopost, is dit
toernooi succesvol voortgezet; de
laatste jaren echter is er door allerlei
oorzaken geen toernooi meer geweest.
D i t heeft een aantal mensen binnen
onze vereniging ertoe gebracht te
proberen dit toernooi weer te koppelen aan Postzegel Totaal. Vanuit het
bestuur van de KNBF klinken geluiden dat dit wellicht tot de mogelijkheid behoort. Ook in Regio 8 van de
KNBF ondersteunt men dit idee: onze
Brabantse collega's w i l d e n d i t zelf
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gaan organiseren, maar laten de eer
aan Noviopost als w i j daarvoor opteren. Bij het reserveren van zaalruimte
in Titus Brandsma hebben we daarom
rekening gehouden met een mogelijke
terugkeer van het Jo Toussainttoernooi naar Nijmegen.
Het bestuur stelt echter w e l als voorwaarde dat voor dit onderdeel van
Postzegel Totaal voldoende menskracht beschikbaar komt om dit te organiseren. De taak om dit rond te krijgen heeft Jan Op den Camp op zich
genomen.
Geen extra ALV tijdens de bijeenkomst op
6 juni aanstaande
Tijdens de Algemene Ledenvergadering begin januari is naar voren gebracht dat er misschien inmiddels een
mogelijkheid bestond tot een structuur met twee soorten van lidmaatschap, namelijk mét en zónder maandblad Filatelie. Het bestuur zou dit
nader onderzoeken en als die mogelijkheid inderdaad ontstaan was, zouden we op 6 j u n i a.s. een extra ledenvergadering beleggen. Welnu: ons
onderzoek heeft opgeleverd dat er tot
op heden in het contract niets is veranderd. Begin 2012 hebben we hierover
al uitvoerig gesproken. De mogelijkheid bestaat wel, maar alleen als de
vereniging zelf voor de verspreiding
zorg draagt. D i t brengt voor onze situatie dusdanige kosten met zich mee,
dat het voordeel van een collectief
abonnement helemaal verdwijnt. Kortom: een dode mus. En dus is er
geen extra A L V nodig op 6 j u n i . Er is
ook goede nieuws: de prijs van het
maandblad zal voor 2015 gelijk blijven
(te weten: € 20,57).
W i m Nelissen

Van de redactie
Binnen de redactie werken auteurs
soms samen aan een artikel. Daardoor
kan verwarring ontstaan over wie nu
de eigenlijke auteur is. Het artikel
"Steden tot en met heden" in het vorige
nummer was oorspronkelijk van Jac
Spijkerman.

