Nalatenschappen.
Zoals uit het jaarverslag blijkt overlijden ieder jaar weer enkele van onze leden.
Wat het bestuur doet, en dat doen we reeds geruime tijd, is de nabestaanden
adviseren over het nagelaten filatelistisch materiaal. In onze vereniging bestaat
een commissie, samengesteld uit het dagelijks bestuur, die ontvangen verzoeken
van erfgenamen behandelt. Deze commissie adviseert over de wijze waarop een
verzameling het beste te gelde gebracht kan worden. Ze kan desgewenst ook,
geheel vrijblijvend, haar oordeel geven over de verkoopwaarde van de haar
getoonde verzameling(en). De commissie kan zich in bijzondere gevallen laten
bijstaan door andere leden van de vereniging en/of externe deskundigen. Het is
de nabestaanden toegestaan de verzameling via onze vereniging te gelde te
maken, maar uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat de vereniging zelf geen
verzamelingen aankoopt. We adviseren en begeleiden, maar kopen niet.
Het bovenstaande is eveneens van toepassing op leden van onze vereniging, die
een of meerdere verzamelingen willen afstoten. Wenst u advies of nadere hulp?
Neem dan contact op met onze secretaris of een van de andere bestuursleden.
Het advies en de hulp zijn vanzelfsprekend kosteloos.

Veiling
Twee keer per jaar wordt er een grote veiling gehouden. In principe kan
iedereen daar kavels voor insturen. Het komt nog wel eens voor dat mensen
zegels of postzegelboekjes in een los zakje als kavel bij de veilingmeester
afleveren. Dit vraagt om problemen omdat dit soort kavels gemakkelijk zoek
raken. De oplossing is dat zo'n zakje op een correspondentie kaart wordt
geplakt. Tevens kan er dan een omschrijving en inzetprijs op de kaart vermeld
worden. Gezien de eenvoud van de oplossing en het belang van de inzenders,
worden de losse zakjes niet meer geaccepteerd.
Gezien het grote aanbod van veilingkavels verzoeken wij eenieder om deze tot
uiterlijk 6 weken voor de veiling bij de heer Pierlo in te leveren. Om een goede
verdeling van de kavels te krijgen dient men te zorgen voor begeleidende lijsten
van de kavels met omschrijvingen. Kavels van losse nummers en series op
kaartjes op de ene lijst, de overige kavels op een tweede lijst. Op deze wijze
helpt u de veilingmeester om een goede kavellijst samen te stellen.
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Schrijfwedstrijd
Ook dit jaar had de redactie besloten om mee te doen aan de schrijfwedstrijd
van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars. Dhr van Doorn
schrijft al jaren belangeloos interessante artikelen voor Novioposta. Daarom
hebben wij de laatste aflevering over deviezencontrole ingestuurd. Inmiddels is
de uitslag bekend. In de categorie: Het beste filatelistische artikel geschreven
door een lid van een algemene Nederlandse filatelistenvereniging, heeft dit
artikel de eerste prijs gewonnen. Wij feliciteren bij deze Dhr van Doorn met het
behaalde resultaat.

Middagbijeenkomsten
In het najaar worden de middagbijeenkomsten wegens enorm succes gehouden
op: 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december.
Deze bijeenkomsten zijn voor velen een welkome aanvulling op de bijeenkomsten die in de avonduren worden gehouden. Vanaf 14.00 uur is de zaal open.
De eigenlijke aanvang is om 14.30 uur. Iedereen is de derde dinsdagmiddag van
elke maand een graag geziene gast. KOMT U OOK ??

Veilingen
Het aanbod voor onze veilingen is zeer groot. Dit heeft er toe geleid dat we,
naast de 2 grote halfjaarlijkse veilingen, iedere maand een veiling houden.
Uitzondering hierop zijn de decemberbijeenkomst en de bijeenkomsten voorafgaande aan de halfjaarlijkse veilingen (kijkavonden).
Voor alle veilingen kunnen steeds kavels worden ingeleverd, ook tijdens onze
bijeenkomsten. Veilinglij sten van de maandelijkse veilingen zijn te verkrijgen op
de veilingavonden. De lijsten voor de halfjaarlijkse veilingen kunnen worden
aangevraagd bij H Pierlo, Bergansiusstraat 13, 6523 BV Nijmegen,
tel 080-225282. De aanvraag voor de novemberveiling moet plaats hebben
gevonden voor 10 oktober 1993. Toezending geschied kosteloos, omdat de
lijsten voor het overgrote deel verzonden kunnen worden per partijenpost. Dit
vormt een aanzienlijke besparing op de portokosten. Overigens zijn steeds
voldoende veilinglijsten beschikbaar op de kijkavond voorafgaande aan de
veiling.
De veilingmeester
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