Rondzending
De verkoopcijfers van de rondzending liegen er niet om. Door het grote
enthousiasme en de tomeloze inzet van de vele medewerkers zijn we het
afgelopen seizoen met de verkopen boven de ton gekomen. Voorwaar geen
slecht resultaat. Op de pagina hiernaast ziet u de resultaten uitgesplitst per
sectie. Het definitieve overzicht is uiteraard te vinden in het jaarverslag.
Op deze plaats hoort dan ook terecht een zeer hartelijk bedankt aan alle medewerkers van de rondzenddienst. Zonder hun inspanning kunt u niet telkens lui
achterover in uw stoel zitten en ontbrekende zegels voor uw verzameling uit de
rondzendboekjes halen. Als u eens iets verder dan twee straten moet lopen naar
de volgende deelnemer, bedenk dan dat de mensen van de rondzenddienst vaak
vele kilometers maken om alles bij iedereen thuis te bezorgen.

Voor al uw bouwaktiviteiten
eerlijk en degelijk vakwerk
Henny van Rooijen
024-3234447
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Geert Arnts
0481-433487

SEIZOENSOVERZICHT VERKOOP RONDZENDINGEN
1 september 1994
t/m
31 a u g u s t u s 1995
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Bijeenkomst Duitsland verzamelaars
Hoe vaak is het u als Duitsland verzamelaar overkomen dat u op de clubavond
of op een ruilavond van een verzamelaar te horen kreeg dat hij wel veel
ruilmateriaal van Duitse gebieden heeft, maar het die avond niet had meegebracht. "De vorige keer had ik dat spul bij me, maar toen vroeg er niemand
om".
Hoe vaak is het u als Duitsland verzamelaar overkomen dat u gevraagd werd of
u ruilmateriaal van Duitse gebieden heeft en dat u moest antwoorden: "Dat heb
ik genoeg, maar ik heb het niet meegebracht, omdat ik dacht dat er toch
niemand was om mee te ruilen".
Dat gaan we veranderen.
Ten vervolge op de thema-avond Duitsland van enige tijd geleden, roepen we
alle Duitsland-verzamelaars op om met ruil- of verkoop-materiaal van Duitse
gebieden naar "de Klokketoren" te komen. Lekker samen met verzamelaars die
hetzelfde verzamelgebied hebben of er aan gaan beginnen.
Tijdens de avond is er geen dia-lezing, maar houden we wel een veiling,
verloting en gratis presentieverloting met "Duitse" kavels en prijzen.
De rondzenddienst is aanwezig met rondzendboekjes van zoveel mogelijk Duitse
gebieden.
Heeft u niets te ruilen? We zorgen dat u op deze avond toch voldoende filatelistisch materiaal wordt aangeboden.
Zoals u ziet, een ideale gelegenheid om uw stockboeken Duitsland uit de kast te
halen en uw verzameling uit te breiden.
De bijeenkomst is op vrijdag 26 april 1996 in "de Klokketoren" en u bent
welkom vanaf 19.30 uur.

NOVIOPOSTJE
Gevraagd: Roodstempels van bedrijven en gemeentes. Aanbiedingen aan:
P. Samson,
de Kluyskamp 11-27
6545 BE Nijmegen
telefoon 024-3786609
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Jaarvergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 3 mei 1996. De agenda
luidt als volgt:
1.
Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden.
2.
Notulen van de jaarvergadering van 12 mei 1995.
3.
Jaarverslagen
a. secretaris.
b. ledenadministratie.
c. commissie activiteiten.
d. commissie veilingen/verlotingen.
e. commmissie ledenwerving.
f. jeugdafdeling.
g. redactie Novioposta.
h. rondzenddienst.
i . nieuwtjesdienst.
j . Nederlandse FDC-dienst.
k. penningmeester.
1. kascontrole-commissie 1995.
4.
Benoeming kascontrole-commissie 1996.
5.
Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden zijn H. Pierlo, H. van Rooijen en J. Ebben. De
heer Ebben is niet herkiesbaar. De andere twee leden wel.
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).
6.
Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
7.
Rondvraag.
8.
Sluiting.

NOVIOPOSTJE
Te Koop: Postzegels gehele wereld, waarbij veel motief
Tonnie Willems, Tolhuis 22-32, Tel. 024-3450627
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Speciale Rondzendingen
Er komt een moment dat verzamelaars bijna niets meer in de gewone rondzending vinden voor hun collectie. Degenen die motief verzamelen moeten meestal
veel gewone zendingen doornemen voor zij wat van hun gading vinden.
Verzamelaars van poststukken vinden al helemaal niets. Poststukken passen
meestal niet in de rondzendboekjes.
Daarom kent de vereniging speciale zendingen. Voor deze verzamelaars zijn
deze zendingen van een land of groep landen. Bijvoorbeeld Engelse koloniën.
Ook de verzamelaars van motieven en poststukken kunnen op deze manier aan
hun trekken komen.
Heeft u belangstelling? Geef u dan op bij mevr. van Hoogstraten. Het adres en
telefoonnummer vindt u achterin Novioposta. Zijzelf is haast altijd op de
ledenbijeenkomsten te vinden.
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