Van de penningmeester
Dat ook de penningmeester zo zijn problemen heeft en hoe u hem kunt helpen,
zullen we in dit stukje uit de doeken doen.
Voor elke overschrijving op de girorekening moet de vereniging fl. 0,50
betalen. Dat is voor onkosten gemaakt door de bank. Maar wat heeft dat nu
voor effect voor de vereniging?
Als u voor f l . 5,- uit de rondzending koopt, is daarvan 10% voor de vereniging;
fl. 0,50 dus. Hetzelfde bedrag moet aan de giro betaald worden zodat de
vereniging er niets mee opschiet. Erger nog wordt het als er bijvoorbeeld fl.
2,50 wordt overgemaakt. Voor de vereniging fl. 0,25; kosten te betalen aan de
giro f l . 0,50. Dus een verliespost voor de vereniging van fl. 0,25.
Als u dus kleine bedragen moet betalen, zijn er de volgende mogelijkheden:
wacht met betalen tot het totaal verschuldigde bedrag meer is dan fl. 5,-.
betaal het bedrag contant aan de penningmeester, bijvoorbeeld op een
verenigingsavond.
betaal een bedrag van bijvoorbeeld fl. 25,- en houd zelf bij hoeveel u
totaal moet betalen. Komt dat bedrag boven de fl. 25,-, betaal dan weer
fl. 25,-.
Schrijf bij het betalen alleen de nummers van de zending op het overschrijvings
formulier en niet de nummers van de boekjes. Deze informatie is voldoende
voor de penningmeester.
Mocht u nog problemen of vragen hebben, neem dan contact op met de penningmeester.

Veiling
Heeft u zich ook wel eens geërgerd aan de verschillende afmetingen van de
veilingkavels? Onze veilingmeester heeft daar wat op gevonden. Voor de kavels
van losse zegels, series en poststukken zijn omslagen met een standaard
afmeting beschikbaar. De kosten van een omslag zijn slechts fl. 0,10. Door het
gebruik van de omslagen is de kans op diefstal en zoek raken minimaal.
Daarom is het gebruik van omslagen verplicht gesteld.
Denkt u bij het inleveren van kavels ook aan gescheiden lijsten voor losse
nummers/series en overig materiaal? De veilingmeester is u er dankbaar voor.
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Een voorspoedig nieuwjaar
Onze vereniging sluit weer een goed jaar af. Alles draait zoals het draaien moet,
de activiteiten nemen toe, de leden zijn tevreden, dus houden zo.
In tegenstelling tot de rest van Nederland, neemt het ledenaantal toe! De meeste
verenigingen zijn al blij als ze er niet al te veel op achteruitgaan. Voor het
komende jaar staan weer de gebruikelijke activiteiten gepland, maar daar tussen
door worden diverse nieuwe activiteiten ingelast, zoals de thematische dag op
zaterdag 30 maart 1996.
Het bestuur met zijn diverse commissies zit, zoals bekend is, niet stil en gaat
ook in het komende jaar vol energie verder om de hobby voor de leden nog
leuker te maken. Daar kunt u op rekenen. Voor 1996 wensen we alle leden en
hun verwanten een gezond en succesrijk jaar toe en veel plezier in onze gemeenschappelijke hobby, de filatelie.
Het bestuur

6

Ongeregelde veiling
De volgende "ongeregelde veiling" vindt plaats op 2 februari 1996. Deze
veilingen hebben de laatste jaren enorm veel belangstelling gehad. Geen
wonder, er waren zeer veel inzenders met heel veel materiaal.
Ieder lid mag voor deze veiling materiaal meenemen. Geen losse zegels of een
enkele serie, maar filatelistisch materiaal in grote hoeveelheden, zoals:
zakken of dozen postzegels, insteekboeken vol zegels, stapels tijdschriften,
dozen of stapels poststukken, pakketten rondzendboekjes, ander filatelistisch materiaal (wel veel)
Tijdens de komende koude of natte winter maanden is er volop gelegenheid om
materiaal te bundelen en klaar te maken voor de ongeregelde veiling. Maak
plaats voor ander filatelistisch spul. Echter, om te garanderen dat mensen grote
hoeveelheden inleveren, mogen per persoon maximaal 10 kavels worden
ingeleverd.

Workshop Thematische Filatelie
In aansluiting op de recente cursus over thematische filatelie, verzorgd door de
heren P. Gerrits en G. Kolman, en waar grote belangstelling voor bleek te
bestaan, heeft Noviopost nu een vervolg op deze cursus georganiseerd. Lag de
nadruk in de cursus nog op het onderscheiden en herkennen van de verschillende filatelistische elementen en het opstellen van een plan, in de nu georganiseerde workshop wordt een meer praktische benadering voorgestaan. De opgedane
filatelistische kennis zal verder worden uitgebouwd.
De bedoeling is nu om in de vorm van een workshop met intensieve bijeenkomsten, bijvoorbeeld iedere andere week gedurende twee maanden, te werken aan
het opzetten van een aan publiek te presenteren collectie van één kader (12
bladen) met goed geordend thematisch filatelistisch materiaal en de bijbehorende
toelichting en ondersteuning in tekst. Elke deelnemer en begeleider, zal tijdens
de workshop een nieuwe, nog niet eerder tentoongestelde collectie over een
zelfgekozen thema dienen op te zetten. Deelname is dus niet vrijblijvend.
Voor de begeleiding is nu ook de hulp ingeroepen van enkele leden die hun
sporen hebben verdiend binnen thematisch filatelistische tentoonstellingen. De
eerste bijeenkomst, waarop verdere afspraken zullen worden gemaakt, is op
maandag 8 januari 1996 om 20.00 uur in een zijzaal van de Klokketoren.
8

Thematische dag in "de Klokketoren"
In aansluiting op de diverse bijeenkomsten van thematische verzamelaars van
onze vereniging, organiseren we samen met de Nederlandse Vereniging voor
Thematische Filatelie (NVTF) op zaterdag 30 maart 1996 een thematische dag
in "de Klokketoren". Alle leden van Noviopost zijn hartelijk welkom. Voor die
dag worden naast de leden van de NVTF uit heel Nederland ook niet-leden uit
Nijmegen en omgeving via de kranten uitgenodigd. Het (voorlopige) programma
van deze dag ziet er als volgt uit:
9.00 uur
zaal open.
10.30 uur
welkomstwoord door de voorzitters van Noviopost en NVTF.
13.30 uur
dialezing ( ± 2 0 min.) door drs. W.E.J. van den Bold met als
titel: "het plan in de thematische filatelie". Aansluitend zullen
enkele ontwerp-plannen van onze leden in kleine kring besproken worden.
14.30 uur
veiling, geleid door H. Pierlo (geen opgeld en geen tafelgeld).
Bezichtiging van de kavels vanaf ca. 13.00 uur.
16.30 uur
einde van het evenement.
Op deze dag zullen 20 kaders gevuld zijn met verzamelingen van onze leden.
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