3 juni 1994
•
•
•

Veiling met goed materiaal.
Verloting.
Tot slot van de avond de grote verloting zonder nieten.

Alle bijeenkomsten, met uitzondering van de Internationale Postzegelbeurs,
worden gehouden in wijkcentrum "De klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg
(hoek Muntweg) Nijmegen (tel 080-552649) Aanvang van de bijeenkomsten
20.00 uur. Zaal open 19.00 uur.

Middagbijeenkomsten
In het voorjaar worden de middagbijeenkomsten gehouden op:
15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni.
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. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Stichting Filatelie "Rijk van Nijmegen" en zijn toegankelijk voor
alle leden van Noviopost.

Toelichting wijziging statuten
Tijdens de algemene vergadering van 1 april 1994 zal door het bestuur een
voorstel worden gedaan tot het wijzigen van de statuten van onze vereniging.
De belangrijkste wijziging is een gevolg van de in werking treding van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek (januari 1992). De statuten dienen voor 1 januari
1995 te zijn aangepast. Verder is aanpassing van de statuten vereist in verband
met de oprichting van onze jeugdafdeling.
Een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging van de statuten
woordelijk is opgenomen, ligt voor de leden bij ieder bestuurslid ter inzage
vanaf 20 maart 1994.
Volgens artikel 17 lid 1 van de huidige statuten dient tijdens de bijeenkomst van
1 april 1994 tenminste de helft van de leden aanwezig te zijn. Mocht dit aantal
niet worden gehaald, dan wordt het voorstel tot wijziging van de statuten niet
behandeld en op de agenda geplaatst van de algemene ledenvergadering van 6
mei 1994 (zie aldaar).
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Jaarvergadering
De agenda van de jaarvergadering van Filatelistenvereniging "Noviopost",
welke zal worden gehouden op vrijdag 6 mei 1994, ziet er als volgt uit:
1.
Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden.
2.
Notulen van de jaarvergadering van 7 mei 1993.
3.
Jaarverslagen:
a.
bestuur
b.
secretaris
c.
ledenadministratie
d.
commissie Aktiviteiten
e.
jeugdafdeling
f.
redactie Novioposta
g.
commissie veilingen/verlotingen
h.
rondzenddienst
i.
nieuwtjesdienst
j.
Nederlandse FDC-dienst
k.
penningmeester
1.
kascontrole commissie 1993
4.
Benoeming kascontrole commissie 1994.
5.
Verslag Stichting Filatelie Rijk van Nijmegen
6.
Voorstel tot wijziging van de statuten.
Als tijdens de algemene vergadering van 1 april 1994 het volgens artikel
17, lid 1 vereiste aantal leden aanwezig is, komt dit agenda punt te
vervallen. Voor nadere toelichting zie elders in dit blad.
7.
Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden zijn mevr. Th. van Hoogstraten, A Thijssen en
J. Mulder. Zij stellen zich herkiesbaar. 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).
8.
Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
9.
Rondvraag en sluiting.

NOVIOPOSTJE
Verzamelt u motief Rode Kruis? Neem dan voor het ruilen van materiaal
contact op met: M. v.d. Ven, Grotestraat 13, Cuijk, tel. 08850-17988 na 19.00.
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Notulen jaarvergadering 7 mei 1993
1.

2.

3.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan iedereen. De vergadering herdenkt
met enige ogenblikken stilte de ons in 1992 ontvallen leden, te weten Mevr.H.H. Grotenhuis-Kaiser, J.Willemsen, J.Verburgh en G . C . M . Busser.
Notulen van de algemene ledenvergadering van 1 mei 1992.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De voorzitter memoreert nog
enige punten uit die vergadering. Ook 1992 was een goed jaar. Onder leiding van de heer
Ebben is de commissie voorlichting goed van start gegaan. De nieuwe commissie ledenwerving is zeer actief en kan momenteel 20 mensen inzetten als dat nodig is. Er is een commissie tien-jarig bestaan ingesteld die ook reeds zeer actief aan het werk is gegaan, merkbaar
o.a. door de tot nu toe gehouden tentoonstellingen op de diverse club avonden.
Jaarverslagen.
Het jaarverslag 1992 is ter tafel gelegd zodat ieder lid over een exemplaar kan beschikken.
De voorzitter neemt de rubrieken Bestuur, Activiteiten, Leden en Bibliotheek door.
Dan komt er een ingelast punt Jeugd. De voorzitter deelt mede dat intussen (1993) een
jeugdleider is gevonden, waarover onder bestuursverkiezingen meer, die zal worden
geassisteerd door de heren Janssen en Marinus. Vervolgens de rubrieken Novioposta,
Stichting Filatelie Rijk van Nijmegen, Rondzendingen, Veilingen en verlotingen, FDC-dienst
en Nieuwtjesdienst. De voorzitter geeft bij enkele rubrieken een toelichting. Voor de
rondzendingen vraagt hij een warm applaus voor de belangeloze inzet van de heer Reerink.
Bij de Nieuwtjesdienst vermeldt hij dat de geringe terugslag van 1991 in 1992 weer is
rechtgetrokken. Vervolgens het verslag van de penningmeester. Hierover zijn vanuit de leden
wat vragen.
De Heer Bosman merkt op dat het jaarverslag eerst ter vergadering is uitgereikt. Voor juiste
bestudering zou hij het op prijs stellen dit eerder te ontvangen. Het bestuur antwoordt dat dit
ook in de bestuursvergadering ter sprake is geweest en dat daar besloten is dat in maart 1994
in Novioposta een bericht zal worden opgenomen dat in de club vergadering van april 1994
het jaarverslag kan worden verkregen. Leden die daar niet aanwezig zijn kunnen daarna bij
de secretaris schriftelijk om een exemplaar verzoeken. De Heer Bosman vraagt naar verschil
tussen de opgave Rondzendingen en het in de resultatenrekening opgenomen bedrag. De
penningmeester licht toe dat de resultatenrekening een kalenderjaar omvat en de exploitatierekening een seizoen. De Heer Bosman merkt tevens op dat er in het exploitatie overzicht
een tel- of typefout staat. Dit is inmiddels door het bestuur ook reeds opgemerkt. Bij het
drukken van het jaarverslag was er een eerste versie, waarop later nog een correctie is
aangebracht. Verslag was toen echter al gereed, ƒ 8943,68 moet inderdaad ƒ 8443,68 zijn.
De Heer Geurts vindt de post lidmaatschapskaarten ad ƒ 309,52 nogal hoog en vraagt zich af
of die wel nodig zijn. Er ontstaat enige discussie, doch er wordt opgemerkt dat een kaart wel
degelijk nodig is, o.a. voor inzenders aan tentoonstellingen en b.v. voor bezoekers van
tentoonstellingen waar een kaart korting oplevert. Als we toch een kaart moeten maken
willen we het wel representatief houden.
De Heer Kolkman merkt nog op dat bij het resultaat van de veilingen de kosten niet
afzonderlijk zijn uitgesplitst.
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4.

5.

6.

7.

8.

Vervolgens leest de Heer Steenbergen de verklaring van de kascommissie voor, die de
boeken correct heeft bevonden en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen,
hetgeen gebeurt.
De voorzitter dankt alle leden die op een of andere manier hebben meegewerkt hartelijk.
Benoeming kascommissie.
De Heer Steenbergen treedt reglementair af. De Heer Alink volgt hem op en de Heer
Coenen treedt toe.
Bestuursverkiezing.
De Heren Rijsdijk en Hilgers treden reglementair af en stellen zich niet herkiesbaar als
bestuurslid, hoewel zij wel een deel van hun functies behouden.
Namens de vergadering dankt de voorzitter hen voor hun jarenlange inzet.
Vervolgens worden de Heren Ebben en Pierlo benoemd. Voor hen waren geen tegenkandidaten aangemeld. Zij worden bij acclamatie gekozen.
Zoals in punt 3 reeds vermeld is, is het bestuur er onlangs in geslaagd een jeugdleider in de
persoon van H. van Rooijen te vinden. Deze dient volgens het bestuur tevens in het bestuur
te worden opgenomen. Daar een dergelijke benoeming niet in de agenda was opgenomen
wordt hij nu voorgedragen middels een bereidverklaring en 10 handtekeningen van aanwezige leden. Ook hij wordt met applaus ingehaald.
Hoewel bestuursleden uitsluitend als bestuursleden worden gekozen en het bestuur de taken
onderling verdeelt, geeft de voorzitter toch even een opsomming van de taken van ieder
bestuurslid.
Benoeming ereleden.
De voorzitter stelt voor de afgetreden bestuursleden Rijsdijk en Hilgers te benoemen tot
ereleden van de vereniging voor hun uitzonderlijke verdiensten vanaf de oprichting van
Noviopost en vele jaren daarvoor in dienst van de filatelie. Zij krijgen een staande ovatie.
Vervolgens werd aan beide een passend geschenk aangeboden, waarmede zij kennelijk zeer
verrast waren.
Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
De voorzitter deelt mede dat Novioposta aan een schrijfwedstrijd heeft meegedaan met het
artikel "Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog" en dat daarmede de eerste
prijs is gewonnen.
Tevens dat de ontwerpster van de wenszegels 1992 inmiddels een kind heeft gekregen,
waarmede het bestuur haar heeft gefeliciteerd. Zij komt in ieder geval in de januari-vergadering een lezing houden.
De voorzitter deelt ook mede dat de abonnementsprijs voor het Maandblad in 1994 niet zal
worden verhoogd.
In maart 1994 zal te Echt een tentoonstelling in de categorie III (voor beginners) worden
gehouden.
De Heer Lorentz vraagt om hulp bij het opzetten van de jubileumtentoonstelling.
Rondvraag en sluiting.
De Heer Rutten vraagt of het mogelijk is een reisje naar de poststukkenbeurs te St.Niklaas in
België te organiseren. Het bestuur zal zich er over beraden, maar vorig jaar was er nauwelijks belangstelling.
De Heer Rozie vraagt om eens foto's van de bestuursleden in Novioposta te publiceren. Het
bestuur zal dit bekijken.
De voorzitter dankt vervolgens alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en belangstelling.
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Jaarverslag
Tijdens de laatste jaarvergadering is het voorstel gelanceerd om het jaarverslag
eerder beschikbaar te hebben dan op de jaarvergadering zelf. Het bestuur heeft
er zelfs voor gezorgd dat het al een maand op gereed is. Op de vergadering van
april liggen ze klaar voor geïnteresseerden. Mocht u dan niet naar de vergadering komen dan kunt u bij de secretaris schriftelijk een exemplaar aanvragen.

Adres wijzigingen
Als mensen verhuizen, sturen zij een adres wijziging. Er zijn leden die denken:
"Van de vereniging ontvang ik altijd Novioposta. Dus stuur ik daar mijn adres
wijziging heen." Wij voelen ons zeer vereerd, maar toch moeten deze wijzigingen naar de ledenadministratie. Die zorgt er voor dat alle andere onderdelen van
de vereniging uw wijziging doorkrijgen. Helaas zal de heer Furer uw fraaie
filatelistisch gefrankeerde kaarten node missen, maar nu maakt u er uw ledenadministrateur blij mee.

Tentoonstellen op voordrukbladen
De Nederlandse Bond voor Filatelie vindt het belangrijk dat de drempel om aan
tentoonstellingen deel te nemen, wordt verlaagd. Niet iedere verzamelaar is
gezegend met een grote creatieve gave en een mooi handschrift, zodat veelal
verzameld wordt op voordrukbladen van bekende merken als Davo. Om deze
verzamelaars een kans te geven op tentoonstellingen, mag er nu ook met deze
bladen worden tentoongesteld. Er gelden echter wel speciale regels voor. Die
kunnen bij de Bond worden aangevraagd. Mocht het bestuur van Noviopost
worden overstelpt met vragen hierover, dan zullen wij t.z.t. een stukje in
Novioposta plaatsen.
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Veiling
Hierbij wordt u opmerkzaam gemaakt op het feit dat de kavellij sten voor de
grote veiling op 2 april a.s. slechts op aanvraag worden toegezonden. Schriftelijke, liefst filatelistisch gefrankeerde aanvragen richt u aan:
Dhr. H. Pierlo, Bergansiusstraat 13, 6523 BV Nijmegen.
Het blijkt dat de schriftelijke veiling een groot succes was. Omdat er dus
duidelijk in een behoefte wordt voorzien, gaan wij door met deze service. U
treft dan ook een nieuwe kavel lijst aan in dit nummer van Novioposta. Deze
kavels zijn te bezichtigen door een afspraak te maken met de heer Pierlo. De
biedingen moeten uiterlijk 2 april binnen zijn. Voor de veiling voorwaarden
verwijzen wij naar met vorige nummer van Novioposta.
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