Veiling
Ook ditmaal is er weer een schat aan materiaal op de grote veiling van 4
april a.s. Voor een redelijke prijs kunt u misschien zegels of poststukken
aanschaffen waar u al een tijd naar zoekt. De veilingcatalogus wordt echter
niet automatisch aan iedereen toegezonden. Maar een liefst filatelistisch
gefrankeerde brief aan dhr. H. Pierlo doet wonderen. Zijn adres is: Bergansiusstraat 13, 6523 BV Nijmegen.
Nog nooit op onze grote veiling geweest? Dan zult u nu toch eens die stap
moeten doen om uw geluk te beproeven. Misschien gaat u wel naar huis met
een mooie aanwinst voor uw verzameling. Voor de goede orde nog even dit.
De kavels kunnen bekeken worden tijdens de vergadering van 3 april en op
de dag van de veiling zelf tussen 10.30 en 12.00. Om 13.30 begint de
veiling en barst het spektakel van het bieden los.

Rondzending
Aan het begin van het jaar zijn er weer boekjes afgerekend. Dat betekend dat
de boekjes uit de circulatie zijn genomen. Degene die een afrekening hebben
ontvangen en hun boekjes nog niet hebben opgehaald, worden verzocht
contact op te nemen met de heer Rijsdijk, Postweg 37, Nijmegen, tel
080-221596.
Na telefonisch overleg kunt u dan uw rondzendboekjes ophalen.

Noviopostje
Gevraagd: adreswijzigingskaarten (Cijferzegel Crouwel) met opdruk:
Kosteloos voor studiegebruik.
Eveneens PTT Telecom-briefkaarten (Wijziging telefoonnummer), 55 en 60
ct, normaal gebruikt. Aanbiedingen aan:
dhr. J. Rutten, van 't Santstraat 142, 6523 BK Nijmegen.
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Internationale Postzegeldag
Het is toch maar een uitkomst dat ze er zijn: de Postzegeldagen. Dat zijn
toch de gelegenheden bij uitstek om ontbrekende zegels of poststukken te
bemachtigen. Al dat gezoek vraagt wel enige inspanning maar meestal loont
het ruimschoots de moeite. De opbouw van een verzameling vraagt nu
eenmaal veel zorg en tijd, maar er is gelukkig niets of memand in deze
jachtige wereld die ons bij onze hobby tot spoed aanmaant. Maar wanneer
zich de gelegenheid voordoet om de collectie uit te breiden, zal de verzamelaar zich deze kans niet laten ontglippen. En op
ZONDAG 22 MAART 1992
is er weer zo'n uitgelezen kans want dan wordt weer de traditionele Postzegeldag gehouden. Deze dag, waarvan de organisatie door de Nijmeegse
verenigingen in handen is gegeven van de Stichting Filatelie Rijk van
Nijmegen, wordt gehouden in Hotel ERICA te Berg en Dal. Het feest begint
's morgens om 10 uur en duurt tot 's middags 5 uur.
Tot ziens in ERICA !!!
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Jaarvergadering
De agenda van de jaarvergadering van Filatelistenvereniging "NOVIOPOST"
welke zal worden gehouden op vrijdag 1 mei 1991, ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

Opening
Notulen van de vorige vergadering van 3 mei 1991
Herdenking overleden leden
Jaarverslagen:
a. bestuur
b. secretaris
c. ledensecretaris
d. Commissie Voorlichting
e. redactie NOVIOPOSTA
f. Commissie Veilingen en Verlotingen
g. Hoofd Rondzendingen
h. Hoofd Nieuwtjesdienst
i. Hoofd FDC-dienst
j. penningmeester en verslag Kascommissie

5.
6.

Benoeming kascommissie
Bestuursverkiezing
Aftredende bestuursleden zijn de heren J. Toussaint en J.G.M.
Rademaker. Beiden stellen zich herkiesbaar. Eventuele kandidaten
kunnen zich tot voor de vergadering melden bij de secretaris, mits
deze aanmelding is voorzien van de handtekening van tenminste
tien leden en de bereidverklaring van de kandida(a)t(e).

7.
8.
9.

Benoeming ereleden
Mededelingen en wat verder ter tafel komt
Rondvraag en sluiting
J. Rijsdijk
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Verslag jaarvergadering van 3 mei 1991

1.

Bij ontstentenis van een voorzitter opent dhr. Hilgers de vergadering. Hij deelt
mede hopelijk al volgende maand te kunnen vertellen dat de vacature vervuld is.
Voor deze gelegenheid stelt hij voor dat onze erevoorzitter de vergadering leidt.
Dhr. Bosman neemt de voorzittershamer ter hand.

2.

De notulen van de ledenvergadering zijn gepubliceerd in NOVIOPOSTA van maart
1991. De notulen worden goedgekeurd.
Ons zijn sinds de vergadering van 4 mei 1990 acht leden ontvallen, namelijk G.P.
Sutmuller, E . J . Geersen, H . A . M . Leenders, K . W . C . van Harten, J . S . A . Busser,
J . C . Zegers, J.P. Bijleveld en J . G . M . Joosten. Ter nagedachtenis worden enkele
ogenblikken stilte in acht genomen.
Jaarverslag van het bestuur. Is gepubliceerd en wordt goedgekeurd.
Jaarverslag secretaris. Is eveneens gepubliceerd en wordt goedgekeurd.
Jaarverslag ledenadministratie is gepubliceerd en wordt goedgekeurd.
Jaarverslag Commissie Voorlichting is gepubliceerd en wordt goedgekeurd.
Verslag Commissie Postzegelbeurs. Dhr. Bosman geeft nog een toelichting. Het
verslag is gepubliceerd en wordt goedgekeurd. Wel is er de opmerking dat de
naamgeving niet geheel correct is. Voorgesteld wordt de naam te wijzigen in
Verslag Stichting Filatelie Rijk van Nijmegen.

3.

4.

Verslag redactie NOVIOPOSTA is gepubliceerd en wordt goedgekeurd. Dhr.
Spijkerman kondigt aan dat de druk van het blad gewijzigd zal worden. Zal erg
fraai worden. De medewerkers, redacteuren, de tekenaar en de expediteur worden
bedankt voor hun werkzaamheden.
Verslag Commissie Veilingen en Verlotingen is gepubliceerd en wordt goedgekeurd. Ter nadere informatie wordt meegedeeld dat er 4000 loten zijn verkocht.
Ook de veilingen lopen goed.
Verslag Hoofd Rondzendingen is gepubliceerd en wordt goedgekeurd. Meegedeeld
wordt dat er nogal wat is gereorganiseerd. Omzet bedroeg ƒ 63.000,-. Zal ook dit
lopende jaar wel gehaald worden. Zie ook verslag penningmeester.
Verslag Hoofd Nieuwtjesdienst. Is gepubliceerd en wordt goedgekeurd.
Verslag Hoofd FDC-dienst is gepubliceerd en wordt goedgekeurd.
Verslag penningmeester en Kascommissie. Het verslag van de penningmeester is
gepubliceerd. De post provisie vraagt enige toelichting. Na het overlijden van dhr.
Moonemans hebben de heren Bosman en Rijsdijk de rondzendingen voorlopig
overgenomen en later overgedragen aan dhr. Van Harten. Toen een en ander bijna
was afgewerkt, overleed helaas ook dhr. Van Harten. De heren Bosman en
Rijsdijk deden weer de eerste opvang want de opvolger moest niet met een erfenis
worden belast. Zij hebben alle "openstaande posten" gebeld of aangeschreven om
met spoed hun saldi over te maken. De nieuwe administrateur, dhr. Thijssen, moet
met een goede balans beginnen. De heren Bosman en Rijsdijk hebben ƒ 4.743,81
aan de penningmeester afgedragen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 'Rondzendingen' vroeger een voorschot had van ƒ 5.000,-. Dit is dus ook weggewerkt.
De kosten van de rondzendingen waren ditmaal nogal al hoog, doch dat was het
gevolg van de vele wijzigingen en daardoor veel drukwerk.
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Vervolgens wordt het verslag van de Kascommissie voorgelezen door dhr. Coenen.
De commissie heeft de kas en de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden.
Wel heeft zij enkele bemerkingen. De commissie vindt de administratie van de
verlotingen en veilingen nog steeds niet erg overzichtelijk, en dringt er bij het
bestuur op aan om een gescheiden administratie te voeren. Verder zou er een
administratie moeten komen van de verkochte en in voorraad zijnde loten (lotnummers). Ook stelt de commissie voor een overzicht aan te leggen van de in voorraad
zijnde prijzen. Daarnaast stelt zij dat er geen provisie moet worden gegeven op de
verkoop van rondzendboekjes. De penningmeester zou achteraf met de verkopers
moeten afrekenen. Ook heeft de Kascommissie enige moeite met de aankoop van
een verzameling postzegels ad ƒ 900,-, bestemd voor verkaveling en rondzendingen. Tot slot heeft zij een opmerking over de bijdrage per lid aan de Bond. Betaald
zou alleen moeten worden voor leden die werkelijk hun contributie hebben betaald,
en niet voor een ieder die als lid staat ingeschreven.

5.
6.

De voorzitter van de vergadering gaat in op de punten. Wat de provisie over de
boekjes betreft, is dit historisch gegroeid en is begonnen bij dhr. Moonemans. Dit
om weinig administratie te hebben. De overige punten zullen ter nadere beschouwing worden meegenomen in een bestuursvergadering.
Het verslag wordt daarna goedgekeurd. Er volgt een applaus voor de makers van
de verslagen voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben verzet.
Benoeming Kascommissie. Dhr. Coenen treedt af. Dhr. Sieba wordt voorzitter,
dhr. Claus wordt tweede man en dhr. Steenbergen wordt reserve.
Bestuursverkiezing. Mevr. van Hoogstraten en dhr. Van Houdt zijn aftredend doch
verkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Zij worden bij acclamatie herkozen.
Het bestuur heeft nog twee kandidaten gevonden die bestuurslid willen worden.
Het zijn de heren Mulder en Toussaint. Zij worden officieel krachtens Art. 14 van
de Statuten voorgedragen door tien leden. Zij hebben zich akkoord verklaard en
nemen een eventuele benoeming aan. Zij worden door de vergadering benoemd.
Als ingelast punt komt aan de orde de benoeming van mevr. Dassel en dhr. Van 't
Zelfde tot ereleden. Dit wordt aangenomen. Zij ontvangen, tegelijk met het erelid
Bosman, een oorkonde die het bestuur heeft laten ontwerpen.

7.

Mededelingen en wat verder ter tafel komt. Er zullen in de toekomst problemen
kunnen ontstaan met de huisvesting in de Klokketoren. Exacte plannen zijn nog
niet bekend en we moeten maar even rustig afwachten. Intussen zal het bestuur
zich wel beraden over alternatieven.

8.

Rondvraag. Dhr. Rutten vraagt of er al iets bekend is over een bezoek aan een
expeditieknooppunt. Het antwoord kan kort zijn: nee. Dhr. Bosman stelt de vraag
of een erelid contributie moet betalen. Hij legt de vraag voor aan het bestuur om
daar een beslissing over te nemen.
Sluiting. Dhr. Hilgers sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen.

9.
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Nederlandsch Maandblad voor de Philatelie
Evenals vorige jaren hebben abonnees die gedurende het gehele afgelopen
jaar lid waren van meer dan één, bij het maandblad aangesloten vereniging,
recht op restitutie van 'dubbel' betaald abonnementsgeld. Deze leden moeten
zelf een verzoek daartoe indienen door vóór 1 mei a.s. een briefkaart te
sturen aan: Mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905, 3273 ZG Westmaas, met
vermelding van:
•
de vereniging waarvan u het hele jaar 1991 lid bent geweest (geen
gespecialiseerde verenigingen zoals Beeldfïlatelist, Po&Po, etc);
•
de postrekening
Wilt u het bedrag per bank overgemaakt hebben, dan moet u het gironummer van de bank en uw bankrekeningnummer vermelden. Hebt u na het
lezen van bovenstaande nog problemen, stelt u dan zich in verbinding met
onze secretaris, dhr. J. Rijsdijk. Hij zal u graag helpen.
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Middagbijeenkomsten
De volgende middagbijeenkomsten zullen bij leven en welzijn worden
gehouden op: 17 maart, 14 april, 19 mei en 16 juni.
In verband met de vakanties zijn er gedurende de maanden juli en augustus
geen bijeenkomsten. In september begint het nieuwe seizoen weer.
De Stichting Filatelie Rijk van Nijmegen, waarin de Nijmeegse postzegelverenigingen participeren, zorgt elke maand voor een programma met o.a.
een dialezing of filatelistisch praatje, een kleine veiling en een verloting. En
bovenal: het is er gezellig. Iedereen die lid is van een van de Nijmeegse
postzegelverenigingen, is van harte welkom. Hoewel deze bijeenkomsten in
eerste aanleg zijn bedoeld voor 65-plussers, zijn anderen die de derde
dinsdagmiddag van elke maand last hebben van de postzegelkoorts of met
hun ziel onder de arm lopen, eveneens graag geziene gasten.
KOMT U OOK ??
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Van en voor de jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Tot op heden is in onze vereniging niet zoveel gesproken over de jeugd.
Weten al onze leden wel van het bestaan van een Nijmeegse jeugdpostzegelclub?
Het verzamelen van postzegels werd het eerst door jongeren gedaan en pas
later begonnen volwassenen ermee. Op een jeugdclub leert de jeugd wat je
alzo kan verzamelen en hoe je een verzameling moet opbouwen.
Zo begint de jeugd veelal bij het opzetten van een landenverzameling niet
vanaf het jaar 1852, doch vangen de jeugdleden voorlopig aan met bijvoorbeeld hun jaar van geboorte. En natuurlijk werken we niet met een "voordrukalbum". Dit is veel te statisch en levert nauwelijks meer plezier op dan
het vullen van de lege vakjes. Met blanco bladen is men vrij in de opzet en
kunnen ook poststukken aan de verzameling worden toegevoegd. Zo gaat er
dan een unieke persoonlijke verzameling ontstaan, die we graag aan anderen
tonen. Zie hier het beeld van de ideale verzamelaar.
Ook kan de jeugd leren hoe thematisch verzameld moet worden. Zo'n verzameling vereist vaak heel wat studie, maar biedt wel de mogelijkheid om
filatelie en een andere hobby te combineren. Het komt overeen met het zelf
schrijven van een boek, waarin de postzegels en de thematische stempels op
poststukken natuurlijk alle voorkomen. Dan kunnen we spreken van een
totaal filatelist. Het spreekt voor zich dat de jeugdleden hun materiaal
voornamelijk verkrijgen door het veelvuldig ruilen van doubletten.
Na deze korte uiteenzetting over de jeugdfilatelie het verband met onszelf,
de volwassen verzamelaars. Eens zal een deel van deze jeugdige verzamelaars onderdak zoeken bij ons. Wat kunnen wij doen om een dergelijke
overstap te stimuleren? Laat de jeugd in een vroeg stadium reeds kennis
maken met de volwassen tak van de vereniging, door bijvoorbeeld jaarlijks
de jeugd uit te nodigen voor een clubavond.
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Natuurlijk moet dit dan een avond zijn met een inhoud die hun aanspreekt.
Ook toezending van ons verenigingsblad kan de diverse interesses versterken.
Kunnen we met meer interesse van de volwassenen ook de nodige jeugdleiders recruteren? We horen het antwoord al: "Ik weet er zo weinig van"!!
Geen enkel probleem want menig jeugdleider is zo begonnen. Door middel
van de landelijke cursus kan de jeugdleider een prima opleiding krijgen. En
nog gratis ook!
Cursusgeld en reiskosten komen voor rekening van de Stichting Jeugdfilatelie Nijmegen. Menig ouder is zo aan filatelistische kennis gekomen. Als
we het aantal jeugdleiders kunnen uitbreiden, kunnen we de werving van
jeugdleden meer gestalte geven.
Ook wordt bij deze gepleit voor een eigen "hoekje" in ons blad dat verzorgd
zou worden door de jeugdleiders van de vereniging. Is dat geen goede
toekomst voor onze jeugd?

Bevrijdingsmuseum
Van 20 februari tot en met 17 mei a.s. wordt er in het Bevrijdingsmuseum
te Groesbeek een tentoonstelling gehouden onder de titel "Bezetting en
bevrijding op postzegels en brieven". Behalve de ruim honderd kaders met
filatelistisch materiaal is er een speciale stand van het PTT Museum met
ontwerpen van zegels uit de bezettingsperiode. Het is voor de rechtgeaarde
filatelist een 'must' om een bezoek te brengen aan deze tentoonstelling. Op
22 maart en 26 april vindt er tevens een lezing en een ruilmiddag plaats. De
openingstijden zijn:
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur
De toegangsprijs bedraagt ƒ 5,-, met speciale tarieven voor 65-plussers en
groepen vanaf tien personen.
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