Jan Rijsdijkprijs voor Jac Spijkerman en Jan
Mulder

Beide redacteuren kregen de Jan Rijsdijkprijs uitgereikt tijdens de bijeenkomst
in september, omdat zij al 25 jaar Novioposta maken.
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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
IBAN: 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

Vervolg Adreslijst
Website:
www.noviopost.nl

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
Voor 2014 zijn de bijeenkomsten ge
pland op de volgende zondagen:
16 november
14 december

Voor het volgende nummer van No
vioposta kan copy ingeleverd worden
tot 1 februari 2015.

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
IBAN: 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
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van 10.00-12.00 uur in het "Kolping
haus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte welkom !

Wijzigingen
doorgeven
Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer.
Voor alleen de Rondzenddienst
of de Nieuwtjesdienst: bij de be
treffende hoofden.
Adreswijziging e.d.: schriftelijk
of per e-mail bij de ledenadmini
stratie.
Overlijden of bedanken voor het
lidmaatschap: schriftelijk of per
e-mail bij de secretaris.
Bij bedanken eindigt het lid
maatschap tegen het einde van
het verenigingsjaar (31 augus
tus) en er dient een opzegter
mijn van tenminste een maand
in acht genomen te worden.

Ledennieuws
De volgende leden hebben hun lid
maatschap opgezegd:
93 J. van der Waart
547 Th. Beelen-Beitsma
561 J.J. Straatman
724 W.R.M.M. Verhoeven
730 G. Tack
1174 P.J. Schreven
1186 A.H.A. Minten
We verwelkomen een nieuw lid:
98 J.A.H. van Wezel

Programma 2e halfjaar 2014
Vrijdag 12 december (d.i. de tweede vrijdag), ledenavond, met o.a. de tra
ditionele 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 le helft 2015
Vrijdag 9 januari (dit is de tweede vrijdag), ledenavond en Algemene Le
denvergadering (Jaarvergadering);
dinsdag 20 januari, middagbijeenkomst;
maandag 26 januari, ruilavond met thema: Oost Europa, Afrika 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 hun introducés. Gelegenheid tot bezichtiging van de kavels van
10:30 uur tot 12:00 uur. Aanvang van de veiling om 13:30 uur.
Dinsdag 17 februari, middagbijeenkomst;
maandag 23 februari: LET OP! We houden nu onze ledenavond die we in
het verleden begin februari hielden. Dat wil zeggen met de traditionele
'Ongeregelde Veiling’.
Op zondag 1 maart 2015 is er van 10:00 uur tot 16:00 uur weer Postzegel
Totaal in diverse zalen van Titus Brandsma.
Vrijdag 6 maart, Let op: deze ledenavond vervalt en wordt gehouden op
maandag 23 februari.
dinsdag 17 maart, middagbijeenkomst;
maandag 23 maart, ruilavond met thema: Scandinavië en Mediterrane
landen.
Vrijdag 10 april (dit is de tweede vrijdag), ledenavond, met presentatie;
maandag 20 april (dit is de derde maandag), ruilavond met thema: Duitsland
en Azië;
dinsdag 21 april, middagbijeenkomst.
De vierde maandag, 27 april, is Koningsdag en daarom geen bijeenkomst.
Vrijdag 1 mei, ledenavond, met presentatie;
maandag 18 mei, ruilavond met thema: Oostenrijk & Zwitserland en M. &
Z. Amerika.
dinsdag 19 mei, middagbijeenkomst;
De vierde maandag, 25 mei, is Tweede Pinksterdag en daarom geen bijeen
komst.
Bij de (ruil)bijeenkomsten op dinsdag en maandag is elke liefhebber van
postzegels welkom. De ledenavonden op vrijdag zijn evenwel alleen toegan
kelijk voor leden van Noviopost.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum 'Titus Brandsma', Tweede
Oude Heselaan 386, te Nijmegen. (Postcode 6542 VJ, tel.: 024-377 48 93)
De middagbijeenkomsten zijn van 14:00 uur tot 16:00 uur in zaal 12-A. (De zaal
is open vanaf 13:30 uur.)
De avondbijeenkomsten zijn van 20:00 uur tot 22:00 uur in zaal 12-A&B. (De
zaal is open vanaf 19:00 uur.)
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Een moeilijk verhaal
Het voortbestaan van Noviopost
Ruim dertig jaar geleden is de Filate
listenvereniging 'Noviopost' opge
richt. Zij ging van start met 480 leden
en een tienkoppig bestuur. Naast het
bestuur was er een veelheid aan leden
die enthousiast allerlei taken op zich
namen en die vervulden. Ze vormden
commissies en werkgroepen. De fi
nanciële situatie was rooskleurig. Al
lereerst door de opbrengsten van de
rondzendingen. Maar bovendien door
dat we door de rondzendingen veel
geld tijdelijk in beheer hadden en dat
leverde flink rente op. Daardoor kon
den we zodanige reserves opbouwen,
dat we ons in 1988 de tentoonstelling
Waalpost in De Vereniging konden
veroorloven en nog maar zes jaar ge
leden de viering van ons vijfentwintig
jarig jubileum in De Klif.
Op het ogenblik hebben we nog 282
leden, waarvan de gemiddelde leeftijd
68 jaar bedraagt. Het bestuur is opge
droogd tot vier leden. De rondzenddienst draait nog, maar het is bijna
onmogelijk opvolging te vinden voor
taken daarbinnen. Buiten de club van
de rondzenddienst zijn er enkelen die
zich op individuele basis trouw inzet
ten voor een aantal taken. Als er op
korte termijn iets gedaan moet wor
den, zoals een verhuizing of de inrich
ting van Postzegel Totaal, zijn er ook
altijd bereidwillige handen. Maar voor
structurele taken en verantwoordelijk
heden kampt de vereniging al jaren
met onvervulde vacatures. Het be
stuur mist de vaardigheid om leden te
vinden om deze vacatures op te vullen.
Veel taken die bij commissarissen en
commissies zouden moeten berusten,
worden er door een paar bestuursle
den zo goed mogelijk bij gedaan.
Financieel gaat het slecht. De contributie-inkomsten dalen door de terug
gang van het ledenaantal. Maar ook is
de contributie te laag om de vaste
kosten van een lid te dekken. De rond
zendingen brengen nog maar weinig
op en de rente-inkomsten zijn mini
maal. De uitgaven zijn maar deels ge
voelig voor het ledenaantal. We teren
al jaren in op onze reserves en wel in
een dusdanig tempo dat, als niet
wordt ingegrepen, over een jaar of vier

onze middelen volledig uitgeput zijn.
Onwelkome beslissingen, zowel aan
de inkomstenkant als aan de uitgaven
kant, zullen noodzakelijk zijn om lan
ger te kunnen blijven voortbestaan.
Maar het voortbestaan van de vereni
ging komt mogelijk al eerder in gevaar
en wel als we geen nieuw bestuur
weten te vinden.

Bestuursverkiezing
Op de komende Algemene Ledenver
gadering op 9 januari 2015 treden drie
van de vier huidige bestuursleden af.
Het huidige bestuur roept kandidaat—
bestuursleden op, evenals leden die
een ander als kandidaat willen voor
dragen, zich zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk op 24 december 2014 te
melden bij de secretaris. (De voorzitter
wordt in functie gekozen, de overige
bestuursleden worden als lid gekozen.
Het bestuur kiest dan uit zijn midden
een secretaris en een penningmeester
en verdeelt de overige functies.)
En denkt u nu niet: "Anderen lossen
dit wel op", maar bemoei u er alsje
blieft mee!

De aftredende bestuursleden.
1.
De heer A.F. Buitenhuis, voor
zitter. Na drie perioden van drie jaar
vindt hij het welletjes en is hij van
mening dat hij niet langer de geschik
te persoon is om Noviopost in de hui
dige situatie te leiden. Een nieuw elan
is hier gewenst. Hij stelt zich wel be
schikbaar als bestuurslid en wil nog op
verschillende wijzen een bijdrage aan
de vereniging blijven leveren.
Mocht er onverhoopt geen opvol
ger voor het voorzitterschap gevon
den kunnen worden, dan belanden we
in een onmogelijke situatie: een vere
niging moet een voorzitter hebben. De
heer Buitenhuis is dan eventueel be
reid om nog een termijn van drie jaar
als voorzitter te fungeren, maar dan
alleen vanuit de opdracht om in die
periode op een nette manier te komen
tot ontbinding van de vereniging. Kort
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gezegd: als u vindt dat de vereniging
niet langer levensvatbaar is en dus
maar opgeheven moet worden, dan
kunt u daartoe nog een beroep doen
op de heer Buitenhuis om het voorzit
terschap nog een periode op zich te
nemen. Hij kan en zal op die opdracht
alleen dan terugkomen als er op korte
termijn flink wat nieuwe mensen bij
komen voor de verschillende taken en
er een nieuwe geestdrift en gedreven
heid ontstaat. Zó dat de vereniging
met flair voortgezet kan worden en het
ook duidelijk is dat bemensing van de
verschillende posten op termijn verze
kerd is.
2.
De heer A. Thijssen, penning
meester. Hij heeft aangegeven niet
langer door te willen gaan dan tot 1
september 2016, dat is nog anderhalf
jaar. Dat zijn na nu, nog twee jaarreke
ningen. Hij wil een opvolger graag
inwerken. Maar als de huidige voor
zitter nog een laatste termijn wil aan
blijven, dan is hij bereid hem in die
periode als penningmeester ter zijde te
staan bij de reeds genoemde opdracht.
3.
Mevrouw Th. G. van Hoogstraaten - van Rijswijk, portefeuille leden
werving. Gezien haar persoonlijke si
tuatie vindt zij het moeilijk om aan te
geven in hoeverre zij nog kan bijdra
gen aan het welvaren van Noviopost.
Naar vermogen wil ze zich evenwel
blijven inzetten voor de vereniging.
Als dat betekent dat de vergadering
haar voor een elfde periode van drie
jaar in het bestuur wil hebben, dan is
zij daartoe bereid.

Het bovenstaande mag duidelijk zijn:
als de vereniging u aan het hart gaat,
kom dan op een of andere manier in
actie. En wel vóór de Algemene Leden
vergadering komende januari.
(Nog) uw huidige bestuur.

Jaarvergadering
Geachte Leden van Noviopost,
Het bestuur nodigt u allen uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering welke gehouden zal worden op vrijdag 9 januari 2015 in
Wijkcentrum Titus Brandsma, aanvang 20:00 uur.
Agenda
1.
Opening, een woord van welkom en herdenking.
2.
Notulen van de Algemene Vergadering van 3 januari 2014 (gepubliceerd
in Novioposta 2014-1).
3.
Jaarverslag (beschikbaar op de avondbijeenkomsten van vrijdag 12 en
maandag 22 december 2014 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)
verenigingsblad Novioposta,
h)
rondzenddienst,
i)
nieuwtjesdienst,
j)
ledenwerving,
k)
bibliotheek,
l)
P.R.,
m) tentoonstellingen,
n)
eregalerij,
o)
penningmeester.
---------------------------------- Pauze (met consumptie) ------------------------------------4.
Verslag Kascommissie 2013-2014. De commissie bestaat uit de voorzitter,
de heer A.J.H. Janssen, het lid de heer F. Wanders en, als reservelid, de heer
M. Bernhard.
5.
Vaststellen contributie en begroting voor het seizoen 2015-2016.
6.
Benoeming Kascommissie 2014-2015.
7.
Bestuursverkiezing
Er zijn drie bestuursleden aftredend, waaronder de voorzitter. Zie verder de
uitleg in 'Novioposta 2014-4' in het artikel 'Een moeilijk verhaal'. Behalve deze
drie, zijn er nog (tenminste) drie vacatures en wel voor: Hoofd Rondzendingen,
Commissaris Activiteiten en Commissaris Public Relations.
Het bestuur roept kandidaat-bestuursleden op, evenals leden die een ander als
kandidaat willen voordragen, zich uiterlijk 24 december 2014 te melden bij de
secretaris.
8.
Rondvraag.
9.
Sluiting (met verloting).
Namens het bestuur wenst ik u, uw familie en uw huisgenoten prettige feest
dagen, een goede jaarwisseling en een filatelistisch boeiend, maar vooral een
voorspoedig jaar 2015.
Wim Nelissen, secretaris

Hogere contributie....!
Waarom?
Jarenlang hebben we het kunnen vol
houden om aan onze leden een contri
butie te vragen die onder het niveau
lag van onze vaste kosten per lid. Ook
toen de inkomsten uit de rondzendin
gen een jaar of tien geleden begonnen
terug te lopen hebben we die contribu
tie niet of slechts mondjesmaat ver

hoogd. De laatste jaren betekende dat,
dat we elk jaar inteerden op onze re
serves. Nu die reserves zijn teruggelo
pen stelt het bestuur zich op het stand
punt dat de contributie in ieder geval
de vaste kosten per jaar moet dekken.
Daarom hier een korte opsomming
van deze vaste kosten per lid:
Voor het abonnement op Filatelie be
taalt Noviopost €20,57 per lid per jaar.
Novioposta - 5

Als afdracht voor de KNBF betaalt
Noviopost €4,95 per lid per jaar.
Het drukken en het verzenden van
Novioposta kost per jaar €5,30 per lid
en aan zaalhuur (buiten de veilingen
en Postzegel Totaal) betalen we €3,per lid.
Samen is dat €33,82.
Dat is de reden dat het bestuur de le
denvergadering vraagt om in te stem
men met een contributie per 1 septem
ber 2015 van €34,- voor iedereen die
zelf voor 1 oktober betaalt of die een
machtiging heeft afgegeven, en van
€ 36,- voor hen die eerst een nota willen
ontvangen.
Het bestuur.

Noviopostje
Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode zijn er - vanaf 1999 - diverse kleine
handstempelmachines ingezet om de
grote hoeveelheden Kerstpost te kun
nen verwerken. In de afstempelingen
van deze machines werd geen plaats
naam genoemd, maar - achtereenvol
gens - alleen PTT POST, TPG POST,
TNT POST en POST NL, met in het
onderste segment een volgnummer
(zie Afbeelding).

Het gebruik van die machines zonder
plaatsnaam in het stempel neemt ech
ter af, omdat de nieuwe apparatuur
een grotere capaciteit heeft en de
kleintjes - nou ja, wat is klein ? Ze
passen toch niet zomaar tussen het
bankstel en de TV in uw huiskamer nog maar weinig gebruikt worden.
De Studiegroep Postmechanisatie Ne
derland probeert toch zoveel mogelijk
die nummerstempels te inventarise
ren en doet een dringend beroep op u
om gehele poststukken met zo'n stem
pel uit de komende eindejaar periode
ter beschikking te stellen.
Wij hebben voldoende andere decemberzegels als ruilmateriaal, dus knip
ze alstublieft niet uit!
Bij voorbaat alvast hartelijk dank.
Jos Stroom.

