Vaarwel 1992, Welkom 1993
Het jaar 1992 nadert zijn einde. Op filatelistisch gebied is het -zeker voor onze
vereniging- een goed jaar geweest. We hopen dat u dit ook kunt zeggen, maar,
wat belangrijker is, we hopen dat u gespaard bent gebleven voor tegenslagen en
verdriet, zowel in de huiselijke kring als op het werk. mocht dit niet het geval
zijn geweest dan verwachten we dat u voldoende moed en sterkte heeft gevonden om de tegenspoed te verwerken.
Voor 1993 wensen we u allen veel voorspoed en geluk, een goede gezondheid
en -als het even kan- een goed filatelistisch jaar.
Het bestuur van Noviopost staat klaar om alle medewerking te verlenen aan de
verwezenlijking van genoemde wensen. Het programma van het 1e halfjaar ziet
er weer goed uit. Deze start is al goed. Uw inzet en enthousiasme zullen de rest
moeten aanvullen.
Vanaf deze plaats nogmaals een goed uiteinde en een voorspoedig nieuwjaar.
Het Bestuur

Middagclub
In januari starten ze weer, de middag bijeenkomsten. Nadat het initiatief hiertoe
een aantal jaren geleden werd genomen, is het fenomeen zo'n succes dat het niet
meer weg te denken is. Gelukkig is het nog niet zo, dat er vanwege overweldigende belangstelling een ledenstop moet komen. Voorlopig kunt u er dus met
een gerust hart naartoe gaan zonder voor een "uitverkochte" zaal te staan. Maar
wie weet hoe de toekomst eruit ziet? Pak de agenda en noteer de data. Die zijn:
19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni. En voor wie het
nog steeds niet weet, naast het postzegelgebeuren is het ook nog reuze gezellig!
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Wat de uitkomst is van deze rekensom weten de meeste mensen wel. Maar hoe
staat het ervoor als de berekeningen iets moeilijker worden? Vraag dat maar
eens aan de subhoofden van de rondzending. Volgens hen is een optelsom niet
zo eenvoudig. Er worden nogal eens wat fouten gemaakt en dat vergt veel extra
werk. Bespaar uw sectiehoofd een hoop tijd en tel het bedrag van uw uitname
nog een keer na. De sectiehoofden zijn u dankbaar.
En als u toch bezig bent, controleer dan of uw voorganger een stempel heeft
gezet in de vakjes, waar hij iets uitgenomen heeft.

Ondergetekende, dhr./mevr.'

(adres)

,

,

(postcode + woonplaats)

geeft zich bij deze op als lid/heeft interesse in een lidmaatschap* van de
Filatelistenvereniging "NOVIOPOST".

Doorhalen wat niet van toepassing is
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