Van de redactie
Hier volgt een uitnodiging aan alle leden: diegenen onder ons die h u n
kennis "aan het papier" w i l l e n toevertrouwen en dit in ons verenigingsblad w i l l e n laten publiceren, zijn van harte w e l k o m om h u n bijdrage toe te
zenden aan, of af te geven op Dromedarisstraat 36 of Bergansiusstraat 8,
beide te Nijmegen. Ook over andere belangrijke filatelistische gebeurtenissen of feiten is kopij van harte w e l k o m . Z i j die d i t in ASCII- of WP-formaat op een 360-KB diskette kunnen doen, w o r d e n met open armen verw e l k o m d . Tot 7 september a.s. kunt u nog kopij aanleveren!!

Middagbijeenkomsten
De stichting "Filatelie Rijk van Nijmegen" is een samenwerkingsverband
van de drie Nijmeegse postzegelverenigingen, te weten de "Nederlandsche Vereeniging", afd. Nijmegen, "De Globe", afd. Nijmegen en onze
vereniging "Noviopost". Deze stichting organiseert en verzorgt o.a. de
middagbijeenkomsten.
De afgelopen anderhalf jaar hebben aangetoond dat deze bijeenkomsten
w e l degelijk in een behoefte voorzien. Ze w o r d e n door zo'n veertig personen bezocht, die ons in vertrouwen vertellen dat ze ze verdraaid gezellig
vinden. Ze zouden ze niet graag missen. Ook een van onze redactieleden,
die er regelmatig komt, ervaart dit zo.
Wellicht is d i t voor anderen, die om welke reden dan ook nog nooit een
dergelijke bijeenkomst hebben bezocht, een aansporing om ook eens te komen. U zult er beslist geen spijt van hebben. Voor het nieuwe seizoen zijn
de volgende bijeenkomsten vastgesteld op:
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

17
15
19
17

september 1991
oktober 1991
november 1991
december 1991

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

21
18
17
14
19
16

januari 1992
februari 1992
maart 1992
april 1992
mei 1992
j u n i 1992
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Een nieuw seizoen
Vrijdag 6 september vangt officieel het nieuwe postzegelseizoen aan. N o u
ja, officieel? Elke rechtgeaarde verzamelaar laat zich door geen zomerstop
van zijn postzegels afhouden. Misschien staat het op een laag pitje maar
het blijft toch branden, zelfs tot in het buitenland als we daar iets leuks op
de kop kunnen tikken. K o r t o m , vrijdag 6 september begint het dan weer
op volle toeren.
Tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen moeten we allereerst
een voorzitter kiezen en natuurlijk wat bijpraten, maar bij praten alleen zal
het niet blijven. Er is weer de bekende verloting en de even zo bekende presentieverloting. Geveild w o r d t er natuurlijk ook. Een honderdtal kavels
kan weer van eigenaar verwisselen. Zoals gewoonlijk is er weer een heleboel leuks te zien en te koop. Een kavellijst is bijgesloten in het hart van d i t
blad, en kan, indien gewenst, gemakkelijk worden uitgenomen.
Een aanbeveling om deze maandelijkse vergaderingen te bezoeken is nat u u r l i j k overbodig omdat iedereen weet dat een bijeenkomst van postzegelverzamelaars de bezoeker altijd wel iets te bieden heeft. We zouden
frappante voorbeelden kunnen aanhalen, ware het niet dat we in dit n u m mer nog meer kopij w i l l e n plaatsen. Laten we niet om de brij heen draaien:
vrijdag 6 september a.s. allemaal naar "NOVIOPOST" in de Klokketoren.
DOEN HÈ!!

Rondzending
Al degenen die betrokken zijn bij de afwikkeling en controle van uitgenomen zegels uit de rondzendboekjes, doen de leden het volgende nadrukkelijke verzoek: u w o r d t beleefd doch dringend verzocht om de bedragen
op het geleideformulier correct in te vullen en de telling nog eens extra te
controleren. Het bespaart de rondzendleiding veel extra werk. Het komt
namelijk herhaaldelijk voor dat er fouten worden gemaakt bij het invullen
van de bedragen van uitgenomen zegels. Meestal betreft het telfouten, hetgeen de administratie en controle nogal moeizaam doet verlopen. Vergeet
u daarbij niet dat het werk in onze vereniging belangeloos geschiedt,
waarbij overbodige werkzaamheden veel plezier vergallen. W i j hebben
nog nooit tevergeefs een beroep op u gedaan en vertrouwen er dan ook op
dat d i t euvel u i t de wereld w o r d t geholpen.
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Rondzending
Nu het nieuwe seizoen weer een aanvang neemt, w i l l e n w i j u er nog eens
op wijzen dat onze vereniging ook een gerichte rondzenddienst kent. Een
gerichte rondzenddienst w i l zeggen dat u alleen maar boekjes ontvangt
van het interessegebied dat u opgeeft. Ter verduidelijking volgen hieronder de landen waarvan gerichte rondzendingen lopen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nederland/O.G.
Amerika/Canada
België / Luxemburg
Alles wat Duits is/was
Engeland/Ierland
Engelse koloniën
Flora/fauna
Frankrijk en koloniën
Griekenland
Israël
Italië/Vaticaan

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Oostenrijk
Scandinavië
Spanje / Portugal
Verenigd Europa/ Verenigde Naties
Zwitserland /Liechtenstein
Tsjechoslowakije/ Hongarije
Polen/Rusland
Australië / Nieuw-Zeeland
M a l t a / G i b r a l t a r / Cyprus
Wat u wenst?

Mocht u belangstelling hebben voor één of meerdere landen/gebieden en
profiteert u nog niet van deze activiteit, dan kunt u zich telefonisch in verb i n d i n g stellen met Mevr. Th. v. Hoogstraten, Zebrastr. 18, Nijmegen, telefoon 080 - 550895.
Bij deelname aan de gerichte rondzending moet u er rekening mee houden
dat u de doosjes verder weg moet brengen dan bij de gewone rondzending. Voor zover mogelijk houden w i j uiteraard rekening met uw wensen.

De jaarvergadering
Hoewel de jaarvergadering reeds vier maanden achter ons ligt - er is
intussen geen Novioposta verschenen - komen we toch nog even terug op
deze jaarlijkse gebeurtenis (waar daar is het een jaarvergadering voor).
Ten eerste omdat het de moeite waard is, en ten tweede omdat w i j weten
dat veel leden, hoewel verhinderd om naar de vergadering te komen, toch
reikhalzend uitzien naar dit blad om te weten te komen wat zij op 3 mei
j . l . gemist hebben. En dat was heel wat! Wegens een vacante voorzittersstoel stond de vergadering onder leiding van onze erevoorzitter (waar
hebben we zo'n man anders voor!).
Nu de belangrijkste feiten. Allereerst het ledenbestand. Dat daalde door
overlijden (8 leden), verhuizing en bedanken (24 leden), maar steeg door
de aanmelding van nieuwe leden (21). Op 31 december 1990 waren 509
personen l i d van onze vereniging. Hoe zou het zijn om die allemaal bij elkaar te zien?
De verslagen van de secretaris, redactie, voorlichtings-, rondzend-, veilings-, verlotings-, nieuwtjesdienst- en FDC-dienst-commissarissen passeerden de revue. U i t al deze verslagen bleek dat er in het belang van de
leden veel werk w o r d t verzet. De geldbedragen die daarmee zijn gemoeid,
liegen er niet om. Behalve het geld dat door de (Postbank)handen van de
penningmeester gaat, verwisselt zo'n ƒ 90.000,- aan zegels en geld van eigenaar (er zijn dagen dat ik minder op zak heb). Organisatorisch komt
daar nogal wat bij kijken maar alles loopt als een trein (hoewel geen TGV).
Het gaat zelfs nog beter lopen want inmiddels hebben twee leden het bestuur versterkt: de heren J. M u l d e r en J.P. Toussaint. D i t belooft veel goeds
voor de toekomst daar beide heren heel wat in h u n mars hebben. Er werden goede wensen uitgesproken, met daarbij de hoop dat alles naar wens
zal gaan.
Afscheid nemen was er ook bij. V o r i g jaar had Mevr. J. Dassel zich niet meer
herkiesbaar gesteld, terwijl Dhr. J. van 't Zelfde om persoonlijke redenen
bedankte. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor de belangen van de
vereniging, de leden en de jeugd. Zij verdienen daarvoor de dank van de
vereniging en die kregen zij ook, want beide werden tot erelid van onze
vereniging benoemd. De club van ereleden groeit, het zijn er nu al drie!
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Tot slot was er het verslag van de penningmeester. Dat was secuur als altijd. Zelfs de financiën baren ons geen zorgen. Van andere verenigingen
vangen we w e l eens andere geluiden op (contributieverhoging e.d.). Van
d i t fenomeen hopen w i j de eerstkomende jaren verschoond te blijven.
Zonder voorzitter was het toch nog een goed jaar. We kunnen er dankbaar
op terugzien, temeer wanneer we horen wat onze leden op tentoonstellingen laten zien.
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