Jaarvergadering
De agenda van de jaarvergadering van Filatelistenvereniging "NOVIOPOST"
welke zal worden gehouden op vrijdag 7 mei 1993, ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden
Notulen van de vorige vergadering van 1 mei 1992
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
Benoeming kascommissie
Bestuursverkiezing
Aftredende bestuursleden zijn de heren J.M. Rijsdijk en F.M. Hilgers.
Beiden stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt de heren H. Pierlo
en J.H.A.E. Ebben voor als kandidaten. Eventuele andere kandidaten
kunnen zich tot voor de vergadering melden bij de secretaris, mits deze
aanmelding is voorzien van de handtekeningen van tenminste tien leden en
de bereidverklaring van de kandida(a)t(e).
Benoeming ereleden
Mededelingen en wat verder ter tafel komt
Rondvraag en sluiting

NOVIOPOSTJE
Ruilrelatie gezocht in Nederland door:
Monsieur L. Cariou, 2 rue Emile Audran,
56100 LORIENT, France.
Heeft met name interesse voor scheepsstempels.
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Notulen jaarvergadering 1 mei 1992
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan iedereen. De vergadering herdenkt
met enige ogenblikken stilte de ons in het afgelopen jaar ontvallen leden, te weten J.J .van
Ewijk, F.G.Gerhardt, T.Spijkstra, Mw. M.P.J.van Stiphout-Meeuwissen en J.R.Zandt.
2. Notulen 3 mei 1991.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Evaluatie. Er waren in de
vorige vergadering aan het bestuur enige vragen gesteld. De voorzitter wil daar nu gelijk op
terugkomen.
a. Kritiek van de kascontrolecommissie van vorig jaar.
1) Verlotingen. Het is niet altijd mogelijk om exact aan te geven hoe wordt ingekocht en
verdeeld. De commissaris kan vaak een partijtje zegels kopen, die hij aanwendt voor zowel
de betaalde verlotingen als de gratis verlotingen. Ook worden daar de prijzen voor de gratis
bingo uitgehaald e.d. We kopen zo goedkoop mogelijk in en we gaan er vanuit dat de
personen die erbij betrokken zijn volledig betrouwbaar zijn. We moeten voorkomen dat we
allerlei boekhoudinkjes binnen de boekhouding krijgen.
2) Over de provisie rondzendboekjes geeft de voorzitter nader verslag hoe een en ander
historisch was ontstaan. Er is intussen een andere opzet gemaakt.
3) Gekochte collectie zegels. De zegels zijn voor een groot gedeelte via de rondzendingen
verkocht. Een deel is in de veiling gebracht en er lopen nog enige rondzendingen. De
voorzitter deelt nog mede dat wij geen andere collecties meer zullen kopen omdat dat voor
de betrokkenen veel te veel werk is.
4) Bijdrage aan Bond. Het bestuur heeft besloten dat wij aan de Bond contributie zullen
afdragen voor diegenen die lid zijn, dus ook voor degenen die nog niet hebben betaald aan
de vereniging. Meetpunt is 1 februari. De praktijk is dat een aantal leden niet altijd even
vroeg hun contributie aan de vereniging betalen en de afdracht aan de Bond overlapt dan wel
iets, doch zeker niet veel.
5) Ten aanzien van de vraag of ere-leden contributie moeten betalen deelt de voorzitter
mede dat er noch in de Statuten noch in het Huishoudelijk Reglement iets over geregeld is.
Zij dienen derhalve gewoon contributie te betalen. Naar de mening van het bestuur wensen
de huidige ere-leden zeker niet onder hun contributie-plicht uit te komen.
3. Jaarverslagen.
Achtereenvolgens komen de jaarverslagen van bestuur, secretaris, ledensecretaris, commissie
voorlichting, redactie Novioposta, commissie veilingen en verlotingen, hoofd rondzendingen,
hoofd nieuwtjesdienst, hoofd FDC-dienst en penningmeester aan de orde. De verslagen
worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan alle betrokkenen.
Bij diverse verslagen geeft de voorzitter nog een toelichting.
Bij activiteiten: In het afgelopen jaar waren er gemiddeld 71 bezoekers.
Leden: Er is weer en stijgende lijn in het aantal leden.
Voorlichting: De Heren Ebben, Janssen en Lorentz hebben de commissie versterkt.
Novioposta: Er is een verandering gebracht in de lay-out. De Heer Bosman en de Heer Van
Houdt maken geen deel meer uit van de commissie. Er is in de vacatures inmiddels
voorzien.
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Veilingen en Verlotingen: Zoals men gemerkt heeft heeft de Heer Pierlo de taak van de Heer
Hilgers overgenomen.
Rondzendingen: 1991 was een goed jaar. 1992 zal vermoedelijk nog beter worden, gezien de
ervaringen tot nu toe. Er blijft vraag naar goede boekjes.
Nieuwtjes: De Heer Hilgers zoekt nog steeds een opvolger, daar hij zich in 1993 niet
herkiesbaar zal stellen.
Penningmeester: De Heer Van Houdt is per 1-1-1992 afgetreden. Heeft nog wel de balans en
resultatenrekening gemaakt. Hij ontvangt voor de verleende diensten een applaus.
De kascommissie, bestaande uit de Heren Sieba en Steenbergen hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij overhandigen het bestuur een schriftelijke verklaring met de
opmerking dat de FDC-dienst een klein nadelig saldo had. Daar deze dienst door twee
personen is gedaan belooft het bestuur daar nader naar te zullen kijken.
Aan het bestuur wordt door de vergadering decharge verleend.
4. Benoeming kas-controlecommissie.
De nieuwe commissie zal bestaan uit:
De Heer Steenbergen als voorzitter en de Heer Alink als lid. De Heer Kolkman wordt
reserve. Betrokkenen gaan akkoord.
5.
De Heren Toussaint en Rademaker zijn reglementair aftredend, doch hebben zich herkiesbaar
gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beiden worden bij acclamatie
herkozen.
6.

Benoeming ere-leden. Om hun vigerende redenen hebben twee kandidaten te kennen gegeven
op een ere-lidmaatschap geen prijs te stellen. Het bestuur respecteert hun wens en draagt dus
niemand voor.
7. Mededelingen.
Op 20 september 1992 zal in Sint-Niklaas in België de 21ste Internationale Poststukkenbeurs
worden gehouden. Bij voldoende belangstelling overweegt het bestuur een gezamenlijke reis
te organiseren. Aanmelden bij de Heer Rademaker.
Op 13 en/of 14 oktober 1992 is er de mogelijkheid het Expeditieknooppunt van PTT-Post te
Arnhem te bezoeken. Maximaal 30 personen, 15 personen per dag. Eveneens aanmelden bij
de Heer Rademaker.
Aangezien er nog al wat geluiden waren om niet langer een bingo in december te organiseren
heeft het bestuur overwogen of er alternatieve mogelijkheden waren. Zij was echter van
mening dat dit eerst moest worden voorgelegd aan de vergadering. Die gaf in overgrote
meerderheid te kennen dat zij de bingo wilde handhaven.
8. Rondvraag.
De heer Kolkman vraagt of het bestuur op de hoogte is van het feit dat de Klokketoren
mogelijk wordt gesloten. De voorzitter deelt mede dat dit inderdaad bekend is en dat er door
het bestuur al vele contacten zijn gelegd om elders onderdak te vinden. Het bestuur is van
mening dat niet moet worden afgewacht hoe de zaken zich bij de Klokketoren zullen
ontwikkelen en kan mededelen dat waarschijnlijk al in september 1992 de lokatie Wijkcentrum Meijhorst zal worden.
9. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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Veiling
Ook ditmaal is er weer een schat aan materiaal op de grote veiling van 3 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? De laatste keer waren er al een aantal
nieuwe gezichten. Het was een gezellige veiling, waar menigeen iets leuks op
de kop tikte. Misschien gaat u nu wel naar huis met een mooie aanwinst voor
uw verzameling, maar dan moet u wel komen. Voor de goede orde nog even
dit. De kavels kunnen bekeken worden tijdens de vergadering van 2 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.
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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 naar toe 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:
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.

Aanmaning
Het kan gebeuren dat u een uitname uit de rondzending of uw contributie
vergeet te betalen. Ook kan het zijn dat u telfouten maakt als u zegels uit de
rondzending haalt. Als de penningmeester meent dat dat het geval is, stuurt hij
u een betalingsherinnering. Meent u dat deze herinnering onterecht is, neem dan
contact op met de penningmeester. Ook hij is maar een mens en kan fouten
maken. Reageert u niet en betaalt u ook niet, dan zal het resultaat een aanmaning zijn die extra kosten met zich meebrengt. Wordt er dan nog niet gereageerd dan kan het zijn dat u van het rondzendverkeer wordt uitgesloten.
Drastische maatregelen die eenvoudig zijn te voorkomen. Voor extra bankkosten
die voor het overschrijven van kleine bedragen worden berekend, weet de
penningmeester wel een oplossing. Mocht u onverwachts in financiële problemen komen, bel de penningmeester en tref met hem een regeling. Zorg dat de
kosten voor u en de vereniging zo laag mogelijk blijven, dan is een contributie
verhoging ook niet nodig.

Rondzending
Vermeld bij uw overschrijving na uitname uit de rondzending s.v.p. ook uw
lidnummer. Er zijn secties met 3 meneren Jansen en een lidnummer helpt de
penningmeester om de juiste persoon bij de juiste overschrijving te vinden.
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Europese postzegels
Nadat op 1-1-93 de binnengrenzen van de EEG zijn weggevallen, is het logisch
dat dat ook voor de post geldt. Er zijn al organisaties die door heel Europa post
verzorgen. Deze organisaties brengen de post naar het land van bestemming en
na plaatsing van een eigen stempel (zie de vraag in het Maandblad van dec. '92,
blz. 837) wordt de bestelling door de post verzorgd. Om deze ontwikkelingen
een halt toe te roepen zijn de landelijke postorganisaties om de tafel gaan zitten
en hebben besloten tot betere samenwerking. Een eerste stap zou het uitgeven
van postzegels moeten zijn die in de hele EEG geldig zijn. Helaas is dat op
korte termijn niet te realiseren omdat daarvoor wetswijzigingen in een aantal
landen nodig zijn. Toen de Europese ministerraad het idee van Europese
postzegels ter ore kwam, besloot zij een begin te maken en gaf opdracht tot het
drukken van zegels die gebruikt gaan worden door de Europese organisaties in
Brussel. In eerste instantie zijn deze zegels alleen bestemd voor frankering van
de post van de ministers. In een later stadium wil men proberen om deze zegels
ook geldig te laten zijn voor alle post van de organisatie in Brussel. De zegels
worden uitgegeven op 1-4-93 en zullen voorlopig niet aan het publiek verkocht
worden.
Dankzij haar bevriende relaties in de drukkerswereld is het de redactie van
Novioposta gelukt om een vel van 100 zegels in haar bezit te krijgen. Op de dag
van uitgifte zullen deze zegels, geplakt op FDC's, op het centrale postkantoor
van de EEG in Brussel worden voorzien van het eerstedag stempel. Omdat de
heer Furer ervaring heeft met de distributie van Novioposta, zal hij ook zorg
dragen voor de distributie van de FDC's. Als u in het bezit wil komen van deze
unieke FDC, die normaal gesproken alleen de ministers krijgen, dan dient u een
fdatelistisch gefrankeerde brief te sturen naar de heer Furer. De eerste honderd
aanvragers krijgen dan zo spoedig mogelijk de FDC thuisgestuurd. Om iedereen
een gelijke kans te geven, kunnen telefonische aanvragen niet in behandeling
worden genomen.

Noviopostje
Gevraagd de volgende machinestempelvlaggen van Nijmegen:
1940 Post uw brieven zoodra ze gereed zijn.
1946 Rijdt en loopt met verstand
1946 Papiernood
1947 Prins Bernhard Stichting
1947 Nederland werkt
Prijsopgave voor complete en goed leesbare poststukken aan:
J. Rutten, van 't Santstraat 142, 6523 BK Nijmegen.080-606571
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Limericks
De limerick wedstrijd die op de traditionele bingo avond in december plaatsvond, heeft een aantal fraaie produkten opgeleverd die wij de lezers van
NOVIOPOSTA niet willen onthouden. Hieronder volgen de vier limericks van
de winnaars van de wedstrijd.
Er was eens een zegel in Nijmegen
Die had al heel lang gelegen
Het zat hem heel hoog
Want hij had een blauw oog
Omdat hij een stempel had gekregen
Mieke Kwant

'n postzegelclub uit Buren
had moeite met het besturen
Dan zitten "wij" goed
want als het moet
werkt ons bestuur vele uren.
Mw Berthe van Helden

"Noviopost" hier te stede
heeft heel wat aardige leden
Het bestuur is OKE!!
wij doen het ermee
we zijn allemaal dik tevreden!
Nell van Oers

Even naar Mevrouw Dassel lopen
Om de nodige loten te kopen
Maar o wee daar is het gevaar
want dezelfde gedachte had P Molenaar
Nu is het alleen nog maar hopen
P van Steenbergen
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