Jaarvergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda
luidt als volgt:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
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Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden.
Notulen van de jaarvergadering van 6 mei 1994.
Jaarverslagen:
a.
secretaris
b.
ledenadministratie
c.
commissie activiteiten
d.
commissie ledenwerving
e.
jeugdafdeling
f.
redactie Novioposta
g.
commissie veilingen/verlotingen
h.
rondzenddienst
i.
nieuwtjesdienst
j.
Nederlandse FDC-dienst
k.
penningmeester
1.
kascontrole-commissie 1994
Benoeming kascontrole-commissie 1995.
Verslag Stichting Filatelie Rijk van Nijmegen.
Bestuursverkiezing
Aftredende bestuursleden zijn G. Rademaker en J. Toussaint (voorzitter).
Ze 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).
Uitreiking van de "Jan Rijsdijk"-prijs.
Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

Notulen jaarvergadering 6 mei 1994
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan iedereen.
Hij deelt mede dat de penningmeester afwezig is. Hij heeft nog wel gezorgd voor de consumptiebonnen!
Vervolgens herdenkt hij de in het verslagjaar overleden leden, te weten de heren P.J.H.Bosmans,
pater Van Buren, R.L.F.Reijntjes en J.T.Scherpenborg. Er worden enige minuten stilte in acht
genomen.
Er is aan het jaarverslag keihard gewerkt en we brengen daar deze avond verslag over uit. We staan
open voor kritiek. Terechte kritiek kan altijd. Zijn er lovende opmerkingen te maken, dan kan dat
hier.
Dat is wel leuk, maar is niet nodig. Het zal U in de loop van de avond opvallen dat het bestuur
geassisteerd wordt door zeer veel leden. We streven naar de inzet van een zo groot mogelijk aantal
leden. Waarom doen we dat? Als een persoon alles regelt kan het goed gaan, maar dan komt men
meestal niet boven het gemiddelde uit. Spreid je het werk en de verantwoordelijkheid dan zal de inzet
groter zijn en dat leidt tot duidelijk betere resultaten die naar de top leiden. We zijn op de goede
weg.
2. Notulen van de algemene vergadering van 7 mei 1993.
De notulen zijn gepubliceerd in Novioposta nr. 43. Bij punt 4 dient te worden vermeld dat de heer
Coenen als plaatsvervanger is toegetreden.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Jaarverslagen.
Bestuur/secretariaat: De voorzitter deelt mede dat het bestuur thans compleet is en 8 leden telt. Een
aantal commissies ontlasten het bestuur van een aantal werkzaamheden. De ad hoc commissie 10jarig bestaan wordt van harte dank gezegd voor de inzet.
Ledenadministratie: Na de lichte achteruitgang in 1992 is nu een duidelijk herstel opgetreden.
Het bestuur heeft de heer J. Liebers namens de vereniging schriftelijk medegedeeld dat het lidmaatschap krachtens art. 5 lid 1c wegens langdurige betalingsachterstand van contributie en boetes
rondzendingen is beëindigd. Een deurwaarder is ingeschakeld en de Bond is ingelicht.
Commissie Aktiviteiten: De voorzitter geeft een overzicht van de leden van de commissie en
memoreert de door hen uitgevoerde werkzaamheden.
Commissie Ledenwerving: Is zeer aktief, ook bij Erica. Er zijn 54 nieuwe leden bijgekomen. Dat is
10% van het totaal aantal leden.
Commissie Jeugd: Het gaat goed met de jeugd. Op 2 oktober 1993 gestart, kan nu gemeld worden
dat er al 27 jeugdleden zijn.
Redactie Novioposta: Binnenkort is er een bijeenkomst van redacteuren van de verenigingsbladen die
in de Regio 8 worden uitgegeven. De notities voor de Regio 8 vergadering van de heer Mulder zijn
door de Bond opgenomen in de suggesties voor Regio's tijdens de voorzittersvergadering van de
Bond.
Commissie Veilingen en verlotingen: Zoals te verwachten was is hier ook weer alles naar wens
verlopen. De voorzitter noemt een aantal criteria waaraan onze veilingen en verlotingen moeten
voldoen.
Commissie Rondzendingen: Er wordt inzicht gegeven
diefstal van twee zendingen bij een inbraak ten huize
welke maatregelen er zijn getroffen om een stroppenpot
Nieuwtjesdienst: De heer Hilgers is nog steeds op zijn
gebruik te kunnen maken. Alles gaat naar wens.
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in de gang van zaken met betrekking tot de
van een onzer leden. Tevens wordt vermeld
te creëren.
post en we hopen nog lang van zijn ervaring

FDC-dienst: Momenteel hebben 52 leden 72 abonnementen. Het is het eerste volle jaar voor de leider
van de FDC-dienst en zonder nadelig saldo!
Penningmeester: Er wordt namens de secretaris medegedeeld dat op blz 12 van het jaarverslag een
tikfout is ingeslopen. Bij 6.1 vooruitbetaalde contributie is vermeld 1993. Dit moet 1994 zijn. Het
verslag wordt op hoofdlijnen doorgenomen. Er zijn geen vragen van de leden.
Kascontrole-commissie: De commissie heeft boeken en bescheiden gecontroleerd en in orde
bevonden. Zij adviseert het bestuur decharge te verlenen, hetgeen geschiedt.
Door de voorzitter werden bij alle commissies de namen van de leden vermeld en werden bedankt
voor hun werkzaamheden, hetgeen met applaus werd ondersteund.
Alle verslagen zijn door de leden goedgekeurd.
4.

5.

6.

7.

8.

Benoeming kascontrolecommissie 1994.
De nieuw benoemde commissie bestaat uit de heer Kolkman, voorzitter, de heer Coenen, lid en de
heer Sengers reservelid.
Verslag Stichting Filatelie Rijk van Nijmegen.
In het stichtingsbestuur is er een wisseling van de wacht geweest. De heer Bosman is gestopt en de
heer Toussaint is hem opgevolgd.
Statutenwijziging en wijziging van het huishoudelijk reglement.
Door het bestuur zijn een aantal wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement voorgesteld. Deze wijzigingen zijn aan de leden bekend gemaakt op de vergadering van april 1994 en er
werd aan de niet aanwezige leden de gelegenheid geboden deze bij een bestuurslid in te zien.
De voorstellen van het bestuur werden door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.
Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn mevr. Van Hoogstraten en de heren Mulder en Thyssen. Zij hebben zich herkiesbaar
gesteld. Andere kandidaten hebben zich niet gemeld. Zij worden bij acclamatie herkozen.
Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
De voorzitter doet mededeling van de plannen van het bestuur om eens per maand een ruilavond te
organiseren. De avond moet voor een ieder toegankelijk zijn. Leden van Noviopost hebben gratis
toegang, anderen betalen een kleine bijdrage.
De voorzitter doet enige mededelingen over Fepapost van 17 t/m 23 oktober in Den Haag.
In verband met de verbouwing van de Klokketoren zal van september 1994 t/m januari 1995 worden
uitgeweken naar het Stadsdeelcentrum Hatert. Dit geldt uitsluitend voor de normale bijeenkomsten.
Andere aktiviteiten als soosmiddag, jeugd en ruilavonden blijven in de Klokketoren.
Tijdens 10 jaar Noviopost hebben we geen contributieverhoging gehad. Dat is eigenlijk verbazingwekkend. Wij ontvangen F 30,— contributie per lid en geven als U de jaarstukken bekijkt precies F
40,— per lid uit. Verschil komt uit de diverse aktiviteiten als rondzendingen e.d.
Mocht er een ernstige verstoring komen in de inkomsten van de vereniging, dan acht het bestuur het
niet uitgesloten dat een geringe contributie-verhoging zal moeten plaatsvinden. Op dit moment is er
echter nog geen reden toe. Er zijn echter stemmen gehoord dat het Maandblad fors duurder zou
worden, doch uit zeer betrouwbare bron heeft het bestuur vernomen dat dit niet in 1995 zal zijn.

9. Rondvraag en sluiting.
De heer Coenen heeft een vraag over de contributie voor de K . v . K .
De heer Rutten vraagt of het mogelijk is om een reis naar St Niklaas te organiseren waar de
poststukkenbeurs wordt gehouden. De voorzitter meent uit vorige geboden mogelijkheden te moeten
concluderen dat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt en adviseert de heer Rutten zelf iets
dergelijks op touw te zetten.
De voorzitter sluit dit deel van de vergadering en gaat over tot de orde van de dag.
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Vrachtwagen
De stapel catalogi wordt steeds hoger en dus zwaarder. We kunnen van mevr.
J. Dassel dan ook niet meer verlangen dat ze iedere clubbijeenkomst de complete set catalogi meebrengt, temeer daar hooguit 1 keer per jaar gebruik wordt
gemaakt van deze service.
Ze brengt dus in principe geen catalogi meer mee. Heeft iemand behoefte aan
een of meerdere delen, dan kunnen deze gehaald worden bij de uitleen adressen
of bij mevr. J. Dassel besteld worden. Ze brengt dan de gevraagde delen mee
naar de clubbijeenkomst.
Een enigszins gewijzigde, maar blijvende service aan onze leden.
Mocht u bezwaren hebben tegen deze nieuwe regeling, dan is de enige oplossing
het beschikbaar stellen van een klein model vrachtwagen om daarmee de
catalogi naar/van iedere clubbijeenkomst te vervoeren.
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Waalzegel
Dit is de naam van het nieuwe blad dat door de Nederlandse Vereniging van
Postzegelverzamelaars afdeling Nijmegen wordt uitgegeven. In de redactie zit
een oude bekende namelijk de heer A. Bosman. Samen met de heer J.I. Croes
gaat hij het blad van de grond tillen. De redactie van Novioposta wenst hen
daarbij veel succes.

Veiling
Ook ditmaal is er weer een grote hoeveelheid aan materiaal op de grote veiling
van 15 april a.s. Mocht u op de wilde veiling niets hebben bemachtigd, dan
heeft u hier een nieuwe kans. 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? Dan zult u nu toch eens die stap
moeten doen. Misschien gaat u wel naar huis met een mooie aanwinst. De
kavels kunnen bekeken worden tijdens de vergadering van 14 april en op de dag
van de veiling zelf tussen 10.30 en 12.00. Om 13.30 begint de veiling.
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Yvert-postzegelcatalogus-Michel
Nationaal en internationaal wordt sinds jaar en dag in de postzegelwereld
gebruik gemaakt van de franstalige Yvert-catalogus. Langzaam maar zeker heeft
in deze wereld ook de duitstalige Michel-catalogus een belangrijke plaats
ingenomen. Op dit moment is het zelfs zo, dat de postzegelhandel de voorkeur
geeft aan de Michel. Voor de Oost-Europese landen en Azië wordt reeds vrijwel
uitsluitend de Michel gehanteerd. Op den duur w i l men van de Yvert af. Dat
lukt niet van de ene dag op de andere, maar heeft tijd nodig. Dat na verloop
van jaren de Michel nummer één zal zijn, staat als een paal boven water.
Waarom de voorkeur voor de Michel-catalogus ?
De duitse taal is voor veel mensen beter te lezen. Maar, het belangrijkste
verschil met de Yvert-catalogus is wel dat in de Michel-catalogus alle zegelbeelden zijn opgenomen. Men kan goed bepalen waar een betreffende zegel thuis
hoort. Men hoeft niet meer te raden.
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Voor onze vereniging zou het raadzaam zijn als de leden konden beschikken
over beide catalogi-uitgaven. We gaan daar dan ook wat aan doen. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat we een uitleen adres hebben voor de Yvert en een
uitleen adres voor de Michel. Dat kan niet van de ene dag op de andere, want
catalogi zijn duur.
We schaffen geleidelijk de Michel-catalogus aan. Als een nieuw deel verschijnt,
zorgen we dat het deel bij mevr. J. Dassel (zie adreslijst) komt. Op deze plaats
bouwen we zo, langzaam maar zeker, een complete set op. Momenteel beschikken we al over o.m. de Michel-catalogus van West- en Oost- Europa.
Bij de heer J. de Graaf (zie adreslijst) blijft de Yvert-catalogus beschikbaar.
Op beide adressen is momenteel ook de nieuwe Nederlandse NVPH-catalogus
voor de leden beschikbaar.

Lezen
Dat ons blad goed gelezen wordt, wisten wij wel. Maar dat het zelfs buiten de
vereniging aandachtig wordt bestudeerd, is ons nu ook duidelijk geworden. In
het eerste nummer van 1995 van Brepost (het tijdschrift van postzegelvereniging
Breda) wordt verwezen naar het artikel over Perfins in Novioposta. Op de afgebeelde brief zat niet een zegel met perfin BS (zoals wij abusievelijk schreven)
maar BvS. Tot nu toe was de gebruiker van deze perfin onbekend, maar dankzij
de afbeelding weten we nu dat het BJM van Spaendonck is. Wij danken bij deze
de redactie van Brepost voor hun informatie.

Rondzending
De laatste tijd worden er steeds meer boekjes ingeleverd bij de rondzenddienst
waar problemen mee zijn. Zegels worden met overgezet vanuit oude boekjes en
niet van een nieuwe plakker voorzien. De zegels zitten dan zo los, dat ze na een
paar keer doorbladeren uit de boekjes vallen. Soms worden zegels zo vastgeplakt dat de achterzijde van een zegel niet door een koper kan worden bekeken
zonder het zegel met plakker en al uit een boekje te halen. Dit veroorzaakt een
hoop ongemak en ergernis. Als de inzenders van boekjes zouden willen letten
op het goed inplakken, dan zijn er weer een hoop mensen gelukkig.
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