Belangrijke wijziging programma 4 december
Het is al jaren zo dat een deel van de
leden niet naar de verenigingsavond
in december gaat vanwege de bingo.
Daarom is besloten om het program
ma van die verenigingsavond te wijzi
gen.
Op de laatste 2 verenigingsavonden is
al mondeling medegedeeld, dat op
vrijdag 4 december a.s. niet uitslui
tend een bingo plaatsvindt, maar dat
we beginnen met een reguliere avond.
De zaal is om 19.00 uur geopend en de
"handelaren" zijn aanwezig. Er is dan
voldoende ruimte en tijd voor koop
resp. ruilen van postzegels.

Er is op deze avond geen veiling. In de
plaats hiervan zullen we dan rond
20.30 uur enkele gratis bingo-ronden
spelen met leuke prijzen. Daarna is de
verloting en voor iedereen die dan nog
aanwezig is, ligt er een leuk gratis
presentje.
Het bestuur hoopt dat door deze wij
ziging vele leden die anders thuis
zouden zijn gebleven, toch naar deze
avond zullen komen. Laten we a.u.b.
dit jaar samen afsluiten op deze gezel
lige avond.
Een dag later is pakjesavond, maar op
4 december kunt u zich al extra laten
verrassen.
TOT 4 DECEMBER!!

De Redactie wenst iedereen Prettige
Feestdagen
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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, jhpcremers@gmail.com
Rondzenddienst
lnterim-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:
J.J.M. Pierik, Kastanjelaan 2,
6581 PX Malden, Tel. 024-3771073
jopi6663@gmail.com
Distributie 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

Jan Reerink
Volkomen onverwacht is Jan Reerink overleden. Hij was jarenlang de man van
de rondzendingen. Begonnen als sectiehoofd bij de start van de vereniging,
verzorgde hij al snel daarnaast de distributie. Als in 1993 de Jan Rijsdijkprijs
wordt ingesteld, is hij de eerste die hem welverdiend ontvangt vanwege het
vele werk. Als er later een nieuw Hoofd Rondzendingen moet komen, neemt
Jan die taak op zich voor een aantal jaren. Gedurende die jaren en nog lang
daarna, bleef hij ook sectiehoofd.
Op de verenigingsavonden kwam hij nauwelijks de laatste jaren, maar op
Postzegel Totaal was hij altijd te vinden. Postzegels vond hij wel aardig, maar
zijn hart ging uit naar wat wij Cinderella's noemen. Je kon hem altijd blij maken
met belastingzegels en ander exotisch materiaal. Thuis had hij doosjes voor een
aantal mensen. Als hij wist wat je verzamelde bewaarde hij daarin materiaal dat
hij tegenkwam.
Als ik met hem sprak, vertelde hij dat hij uitkeek naar zijn pensioen. Hij heeft
er maar een heel korte tijd van kunnen genieten.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe bij dit verlies.
Namens Redactie en Bestuur
Jan Mulder

Bijeenkomsten Post
zegelvereniging
Wijchen

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein

Op de 2e Zondag van de maand is onze
vaste clubdag van 10.00 uur tot 13.00
uur, Brede school "Noorderlicht",
Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen.
De data in 2016 zijn:
10 Januari
14 Februari
13 Maart
10 April
8 Mei
12 Juni

Voor 2016 zijn de bijeenkomsten ge
pland op de volgende zondagen:
10 januari
14 februari
20 maart
10 april
22 mei
van 10.00-12.00 uur in het "Kolping
haus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte welkom !

Redactie Novioposta
J. Mulder,
redactie.novioposta@gmail.com
Nieuwtjesdienst Buitenland
G.A.J. Kolman, tel. 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,
Hillekensacker 15-26,
6546 KM Nijmegen, tel. 024-6417236.
E-mail: foxphilately@post.com
Website: www.noviopost.nl
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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:
12 M. ten Bokum
116 G. Thissen
125 H. Vissers
127 P. de Vlieger
184 N. van Ham
383 G.A.H. Otten
538 W. van Groningen
685 H. Oostdijk
974 A. Rijswijk
1100 E. Pluk
1101 B. Papageorgioy
1162 J. Fleuren
We verwelkomen de nieuwe leden:
1194 K. Rongen
1195 M. van den Berg
1196 P.L.M. Grutters

Programma 2de helft 2015/ le helft 2016
-

Vrijdag 4 december, ledenavond. Een van de onderdelen van deze avond is
een bingo, maar er is veel meer te doen. Meer uitgebreide informatie elders
in dit blad.
- Dinsdag 15 december, middagbijeenkomst;
- Maandag 28 december, ruilavond met thema: Nederland en O.G. en motief
Flora.
Programma eerste helft 2016
Vrijdag 8 januari (dit is de tweede vrijdag), ledenavond en Algemene
Ledenvergadering (Jaarvergadering);
dinsdag 19 januari, middagbijeenkomst;
maandag 25 januari, ruilavond met thema: Oost Europa, Afrika en
motief 'Overig'.
Vrijdag 5 februari, ledenavond. Let op: tevens kijkavond voor de kavels van
de halfjaarlijkse veiling op zaterdag 6 februari.
Zaterdag 6 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 16 februari, middagbijeenkomst;
maandag 22 februari: LET OP! We houden nu onze l e d e n a v o n d die
we vroeger begin maart hielden. Dat wil zeggen met de traditionele
'Ongeregelde Veiling' (geen losse zegels of series, wel dozen, stockboeken,
volle A4-insteekbladen, e.d.). Wat hiervan overblijft, gaat naar de tafel
'Met-van-alles-wat' bij Postzegel Totaal.
Vrijdag 4 maart. Let op: deze ledenavond vervalt en wordt gehouden op
maandag 22 februari.
Op zondag 6 maart 2016 is er van 10:00 uur tot 16:00 uur weer Postzegel
Totaal in Titus Brandsma. Behalve de gebruikelijke aanwezigheid van han
delaren, jeugdtafel, rommeltafel, enz. en de gelegenheid kennis te maken
met de diverse activiteiten binnen de vereniging 'Noviopost', zal ook het Jo
Toussainttoernooi weer plaatsvinden in een van de zalen. Waarschijnlijk zal
er ook weer een tentoonstelling zijn.
dinsdag 15 maart, middagbijeenkomst;
maandag 21 maart (dit is de derde maandag), ruilavond met thema:
Scandinavië en Mediterrane landen.
Vrijdag 1 april, ledenavond, met presentatie;
dinsdag 19 april, middagbijeenkomst;
maandag 25 april, ruilavond met thema: Duitsland en Azië.
Vrijdag 6 mei, ledenavond, met presentatie;
dinsdag 17 mei, middagbijeenkomst;
maandag 23 mei, ruilavond met thema: Oostenrijk & Zwitserland en
M. & Z. Amerika.
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)

Voor het volgende nummer van Novioposta kan copy ingeleverd worden
tot 1 februari 2016.

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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Noviopostje
Net als vorig jaar ook dit jaar weer een
oproep aan ALLE leden om de post
stukken die u ontvangt met Kerst- en
Nieuwjaarswensen, en waarvan de
zegels afgestempeld zijn met een machinestempel, te bewaren voor de
Studiegroep KNJ-post (Kerst- en
Nieuwjaarspost).
Met name de stempels zonder plaats
naam, maar met de vermelding Post
NL bovenin, en een (volg-)nummer
onderin, zijn voor dit onderzoek zeer
van belang. De Studiegroep probeert

namelijk vast te stellen waar (in welke
plaats) die stempels geplaatst zijn
zodat aan de nummers een 'plaats
naam' kan worden verleend.
Het begin van deze stempels lag in het
jaar 1998, toen PTT POST ruim 100
kleine stempelmachines kocht van het
merk 'Klüssendorf', om overal in elk
postdistrict de Kerstpost snel te kun
nen verwerken. Sindsdien hebben
deze stempels in de bovenrand, na
PTT POST achtereenvolgens de
namen TPG POST, TNT POST gehad,
en nu dus Post NL. Onze Nederlandse
huidige versie van "Tante Post" weet
zelf niet meer wat ze doet, en kan ook

geen informatie verstrekken welke
machine - en waar - gebruikt wordt.
Bovendien hebben de huidige NECstempel- en sorteermachines zo'n
grote capaciteit, dat er in de kleine
machines nog maar weinig gestem
peld wordt. Dus: helpt U mee ?
Jos M.A.G. Stroom.

Van uw secretaris
De Soosmiddagen op dinsdag vormen
altijd een gezellige happening. Het
woord 'knus' is niet misplaatst. Toch
is er enige onvrede. Er komen aardig
wat mensen om te 'vergaren', maar het
aantal 'leveranciers' neemt geleidelijk
af. Kortom: een oproep om gewoon uw
dubbelen mee te brengen: rijp en
groen. Er is altijd wel belangstelling
voor. En als u de dinsdagmiddagen
nog niet bezocht, kom gewoon eens
kijken, en breng een pincet mee, wat
kleingeld en zo mogelijk wat dubbelen
die u heeft.

Zoals bekend zijn de financiële situatie
en kandidaten voor bestuursfuncties
een paar van de belangrijkste proble
men waarmee het bestuur chronisch
worstelt. Het afgelopen jaar 2014-2015
zijn de financiële problemen wat mee
gevallen, maar de bestuursbezetting is
werkelijk urgent. Zie de uitnodiging
en de agenda voor de Jaarvergadering,
elders in dit blad.
Het werk van secretaris heb ik de af
gelopen vier jaar met genoegen ge
daan, maar ik moet daarmee gaan
stoppen. Het is noodzakelijk dat ie
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mand anders het estafettestokje over
neemt.
Ik dank eenieder voor het in mij gestel
de vertrouwen.
Het voltallige bestuur wenst u, uw
familie en huisgenoten, fijne feestda
gen toe en een goede jaarwisseling. En
vooral een voorspoedig 2016, dat ho
pelijk ook filatelistisch interessant mag
zijn.
Wim Nelissen

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 8 januari 2016 in Wijkcentrum Titus Brandsma, aanvang 20:00 uur. In voorgaande jaren bleek de
financiële verslaggeving in het jaarverslag nogal eens vragen op te roepen. In het jaarverslag wordt de situatie van de
vereniging in zijn totaal weergegeven: "geconsolideerd" noemen de rekenmeesters dat. Uw vragen hadden in veel ge
vallen op onderdelen betrekking. Daarom is besloten de diverse financiële stukken die als onderbouwing van het jaar
verslag dienen, mee te nemen naar de vergadering. Mocht u dit jaar daarom specifieke financiële vragen hebben, dan
bestaat de mogelijkheid de financiële details vanaf 19:00 uur in te zien.
De penningmeester is dan ook aanwezig om - indien gewenst - toelichting te geven.
Agenda
1. Opening, een woord van welkom en herdenking.
2. Notulen van de Algemene Vergadering van 9 januari 2015 (gepubliceerd in Novioposta 2015-1).
3. Jaarverslag (beschikbaar op de avondbijeenkomsten van vrijdag 4 en maandag 28 december 2015, en op
afspraak in te zien ten huize van de secretaris).
1. voorzitter (voorwoord).
2. secretaris.
3. ledenadministratie.
4. commissie activiteiten.
5. jeugd.
6. veilingen.
7. Postzegel Totaal.
8. verenigingsblad Novioposta.
9. rondzenddienst.
10. nieuwtjesdienst.
11. ledenwerving.
12. bibliotheek.
13. P.R.
14. tentoonstellingen.
15. eregalerij.
16. penningmeester.
Pauze (met consumptie)
4. Verslag Kascommissie 2014-2015. De commissie bestaat uit de voorzitter, de heer F. Wanders, het lid de
heer M. Bernhard en, als reservelid, de heer P.L.M. Teurlings.
5. Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2016-2017.
6. Benoeming Kascommissie 2015-2016.
7. Bestuursverkiezing
De heerW.J. Nelissen is aftredend; hij stelt zich niet herkiesbaar.
De heer A. Thijssen was in 2015 aftredend, maar bood aan het boekjaar 2015-2016 nog af te ronden. Vanaf 1
september 2016 is er daarom een vacature. Als deze in januari wordt ingevuld bestaat de mogelijkheid dat de
huidige penningmeester de nieuwe inwerkt.
Verder is er (nog steeds en naast andere, zoals hoofd Rondzendingen en Public Relations) een vacature voor de
functie van voorzitter.
Het bestuur roept kandidaat-bestuursleden op zich uiterlijk 24 december 2015 te melden bij de huidige secretaris.
Die einddatum geldt ook voor leden die een ander als kandidaat willen aanbevelen of willen voordragen.
Ter informatie: binnen het bestuur zal er een open overleg zijn over de verdeling van functies en taken. Ziet u een
volledige invulling van bijvoorbeeld één van de functies in het Dagelijks Bestuur niet zitten, maar delen daarvan
wel, dan is dat bespreekbaar. Laat u daarom niet weerhouden zich toch kandidaat te stellen.
Let wel: zonder een bestuur kan een vereniging niet (goed) functioneren!
8. Rondvraag.
9. Sluiting (met verloting).
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Bestuur
Voorzitter:
vacature
De taken van de voorzitter worden
tijdelijk waargenomen door:
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
IBAN: NL41 INGB 000 0575462 t.n.v.
Filatelistenvereniging NOVIOPOST
Ledenwerving:
Mevr. Th.G. v. Hoogstraaten-v. Rijs
wijk,
tel. 024-3550895
Coördinator Activiteiten:
J.G. Op den Camp, (woonachtig in
Duitsland), tel. (0049) 2826 9168 43,
jan.opdencamp@t-online.de
Rondzenddienst, algemene leiding
en administratie:
vacature
Interim-hoofd Rondzendingen
zie pagina 2

Pr-afdeling
vacature
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