Van de redactie
Nu de vakantie voorbij is, gaat eenieder weer aan de slag met de postzegels.
Velen zullen kijken wat er zoal op de vakantie kaarten is binnen gekomen.
Zitten daar nog de nodige aanwinsten bij? In ieder geval probeert de redactie
van Novioposta u weer de nodige informatie over bijeenkomsten en ruilavonden
te geven. Daarnaast staan de filatelistische artikelen hoog in het vaandel bij de
redactie. Deze keer haken wij in op de thema avond "Groot Brittannië". Wat
het de volgende keren zal zijn, weten wij nog niet exact, maar het is naar wij
hopen altijd interessant.

Thema avond "Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en
Noord Ierland".
Op vrijdagavond 7 oktober 1994 zal onze verenigingsavond in het teken staan
van bovengenoemd thema. In onze vereniging zijn niet veel leden die Groot
Brittannië c.s. verzamelen. Door middel van deze thema avond proberen we wat
meer interesse voor dit verzamelwaardig gebied te wekken.
Heeft u ruilmateriaal dat op dit thema betrekking heeft, breng het dan mee. Er
is zeker een liefhebber te vinden.
Tijdens de bijeenkomst stellen enkele leden een representatief gedeelte van hun
verzameling tentoon. Ook zal een kader gevuld worden met uitleg over de
Machin-zegels. Met deze zegels is een goedkope studie verzameling samen te
stellen.
Verder zijn er drie korte dia-lezingen door medeleden:
•
•
•

H. Pierlo laat een gedeelte van de Britse postzegels en postwaardestukken
vanaf 1840 zien.
J. Toussaint sluit aan op de tentoongestelde Machin-zegels met de postzegelboekjes van Engeland met Machin-zegels.
J. Ebben belicht de posthistorie van de Engelse Kanaaleilanden.

Voor deze thema-avond zijn bestuur en leden van de andere Nijmeegse filatelisten verenigingen en het bestuur van 's-Hertogenbosch uitgenodigd.
De vaste onderdelen van onze verenigingsavonden zijn aangepast aan het thema.
Een gratis hapje en een drankje zullen passen in de sfeer van de avond. Het is
aan de leden de avond van 7 oktober 1994 te reserveren voor Noviopost.
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Wat verzamelen onze leden?
Het is voor het bestuur belangrijk te weten wat de leden verzamelen. Er kan
ingespeeld worden op de verzamelgebieden bij het organiseren van de themaavonden, maar het schept ook de mogelijkheid om de leden met een zelfde
verzamelgebied de gelegenheid te bieden met elkaar in contact te komen. De
rondzenddienst en de veilingmeester kunnen misschien gerichter werken en de
leden nog meer van dienst zijn. Zo zijn er nog talloze redenen.
De enkele jaren geleden door het bestuur gehouden enquête heeft wel veel
gegevens opgeleverd, maar lang niet voldoende voor een goed bestand. Het is
vanzelfsprekend dat de verzamelde gegevens alleen intern gebruikt worden.
Onder geen enkele voorwaarde worden de gegevens aan derden verstrekt.
De heer P. van Steenbergen heeft zich bereid verklaard om de helpende hand te
bieden. Hij gaat de verzamelgebieden van alle leden op papier zetten. Daar heeft
hij natuurlijk uw medewerking bij nodig. Geef dus aan hem door wat u
verzamelt. Zo uitgebreid mogelijk. Dat kan, liefst schriftelijk, op de clubavond
of per post, maar ook per telefoon. Niet te lang wachten, maar direct contact
opnemen. Hij is er klaar voor. Het adres luidt:
P. van Steenbergen, Bronsgeeststraat 39, 6541 ZK Nijmegen, tel. 080-786690.
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Uitnodiging aan alle thematische verzamelaars
Het aantal leden van onze vereniging dat overgaat tot het verzamelen van een
thema groeit enorm. Velen proberen ook hun verzameling gereed te maken voor
(wedstrijd) tentoonstellingen. Het gevolg van een en ander is, dat er bij deze
grote groep leden steeds meer vragen rijzen over diverse onderdelen van dit
verzamelgebied.
We nodigen dan ook alle thematische verzamelaars, of zij die interesse hebben
of van plan zijn zo'n verzameling op te zetten, uit voor een eerste bijeenkomst
op maandag 31 oktober 1994 om 20.00 uur in stadsdeelcentrum "de Klokketoren". Er zijn vanzelfsprekend geen kosten aan verbonden.
Wat staat u te wachten op deze avond? Op deze avond belichten we de technische kant van een verzameling. Dus over het opzetten van een verzameling met
filatelistisch materiaal. Ter sprake komt o.a. de indeling van een blad, gebruik
van klemstroken of niet, mogelijkheid van computer hulp bij het aanbrengen van
kaderlijnen en tekst, enz.. De bijeenkomst is niet bedoeld om onze leden klaar te
stomen voor deelname aan een tentoonstelling. Het is wel belangrijk dat men de
regels kent die bij zo'n tentoonstelling gehanteerd worden.
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Zeker als men van plan is in de toekomst aan een tentoonstelling deel te nemen.
Men weet onderscheid te maken tussen filatelistisch materiaal en goed bedoeld
maakwerk of particuliere prul.
Een verzameling samengesteld volgens de officiële regels heeft meer inhoud en
meer waarde.
Voetballen bijv. gebeurt overal (ook bij familie feestjes) volgens de regels van
de K N V B . Wij stellen dan ook een thematische verzameling samen volgens de
officiële regels van de Nederlandse Bond.
In de toekomst zullen beslist wedstrijden met dia-lezingen en tentoonstellingen
worden georganiseerd met andere verenigingen. Wij willen dan klaar zijn voor
een goed resultaat.
Met de leden die op deze avond aanwezig zijn (of te kennen hebben gegeven dat
ze mee willen doen), spreken we een vervolgavond af. Op deze vervolgavond
komt dan het inhoudelijke deel van een thematische verzameling ter sprake.
Deze avond zal worden verzorgd door onze leden P. Gerrits en G. Kolman. Ze
volgen momenteel een cursus bij de Nederlandse Bond met als voornaamste
punt: de 12 filatelistische elementen in een verzameling. Zo gaan we stap voor
stap verder, totdat een presentabele verzameling gevormd is.
Mochten er leden zijn die niet aanwezig kunnen zijn en toch graag hadden
willen deelnemen, dan kan bij voldoende deelname een herhaling (na afspraak)
plaats vinden.
Na verloop van tijd zal voor de landen-verzamelaar een zelfde serie bijeenkomsten worden georganiseerd.
Commissie Activiteiten.

Veiling
Op 5 november barst het spektakel weer los. Twee keer per jaar vindt namelijk
de grote verenigings veiling plaats. De aanwezigen hebben 's morgens of de
avond daarvoor aandachtig de kavels bekeken. Op hun kavellijsten hebben zij
hun aantekeningen gemaakt om bij het bieden mee te kunnen doen. De spanning
voelen. Zal ik die zegels voor mijn verzameling voor een redelijke prijs kunnen
bemachtigen of niet. Steeds meer leden pakken tijdens de kijk uren een kavellijst
en proberen iets te kopen voor hun verzameling. Als u thuis de kavellijst rustig
wilt kunnen bekijken, kunt u die aanvragen bij de veilingmeester. Doe dat
verzoek voor 15 oktober middels een filatelistisch gefrankeerde brief aan:
H. Pierlo, Bergansiusstraat 13, 6523 BV Nijmegen.
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Rectificatie
Wij waarderen het ten zeerste dat er steeds meer leden bijdragen leveren aan het
verenigingsblad "Novioposta". Daarom betreuren wij het dat onder het artikel
"Eerste man op de maan filatelistisch herdacht" niet de naam van de auteur F.
Waltman is komen te staan. Bij deze de verontschuldigingen van de redactie
voor deze fout.

Lidmaatschap
Ondanks alle prijsstijgingen betaalt u voor het lidmaatschap van onze vereniging
nog steeds f l . 30,- per jaar. Een abonnement op het Maandblad kost al meer. De
prijs van het lidmaatschap kan alleen zo laag blijven als iedereen alles op tijd
betaalt en tijdig het lidmaatschap opzegt. Dat laatste kunnen wij ons alleen
voorstellen bij verhuizing of overlijden. Maar mocht u toch deze stap willen
zetten, dan moet u dat wel doen voor 1 november. Anders moet de vereniging
extra kosten maken. En dat w i l toch niemand.
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