Jeugd
Onze vereniging kent een afdeling jeugd. Tot op heden heeft de leiding van
deze afdeling al materiaal van onze leden ontvangen waar zij hen hartelijk voor
bedankt. Maar de jeugd kan niet eeuwig met dit materiaal doen. Begin het jaar
goed en als u bezig bent om opruiming te houden in uw overtollig materiaal,
denk dan aan hen. Zij zijn de toekomst van de vereniging. Geef het materiaal
aan de jeugdleider of breng het zelf naar een van de bijeenkomsten. In het
laatste geval kunt u dan zelf zien hoe goed alles besteed wordt. De bijeenkomsten van de jeugdafdeling zijn van 19.00 tot 20.30 uur op:
10 januari
11 april
14 februari
16 mei
14 maart
13 juni

Een voorspoedig 1997
Het jaar 1996 is bijna verleden tijd. Het was weer een goed jaar. Een jaar met
veel activiteiten en veel medewerking van de leden. We verwachten dat dat het
komende jaar niet anders zal zijn. Er wordt weer een nieuwe activiteit georganiseerd: de Postzegelruil- en informatiedag. Zoals blijkt zit het bestuur met haar
commissies niet stil.
We hopen dat het afgelopen jaar u allen gebracht heeft wat u er in het begin van
het jaar van verwacht had. Mocht u getroffen zijn door tegenslagen, dan wensen
we u veel sterkte bij het verwerken hiervan.
We wensen u en uw huisgenoten een zeer voorspoedig nieuw jaar en het allerbeste, zowel thuis als in uw werkkring, maar bovenal een goede gezondheid.
Daarnaast wensen we dat u een prachtig filatelistisch jaar zult meemaken met
veel plezier bij de deelname aan onze activiteiten.
Nogmaals een voorspoedig 1997.
Het bestuur

Veiling
Inzenden voor de volgende Grote Veiling kan tot uiterlijk 8 februari. Help de
veilingmeester en maak gescheiden lijsten voor losse nummers en stockboeken etc.
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Ook dit jaar weer de vertrouwde nieuwjaars wens getekend door de heer L.P.
Straten. De volledige redactie sluit zich hierbij aan wenst u en de uwen een zeer
goed jaar toe.
7

Op naar de 100%
Een jaar geleden verzochten we de leden om bij aankopen uit de rondzenddienst
kleine bedragen niet direct te betalen. Een deel van de leden doet dat al, maar
we willen naar 100% van onze leden. Wat is namelijk het geval. Voor elke
overschrijving moet de vereniging 50 cent betalen. Als het te betalen bedrag
minder dan f l . 5,- is, kost dat de vereniging geld. Wacht dus even met betalen
tot u een wat groter bedrag moet overmaken. Zorg voor een goede financiële
positie van de vereniging in plaats van de banken te sponsoren.
Maar hoe hou je nu bij dat je nog iets moet betalen? Niet op zoekrakende losse
papiertjes. Sinds we van die goede wasmiddelen hebben kunnen we het ook niet
op overhemd boorden schrijven. Laat op de aftekenkaart van de rondzending
gewoon de datum van betaling open en vul dat pas in op het moment dat u
betaalt. Op zo'n manier gaan we naar die 100%.
Nog even enige opmerkingen betreffende de rondzenddienst. Bij betalingen van
de rondzending hoeft u op het overschrijvings formulier alleen het nummer van
de zending en uw lidnummer te vermelden. Mocht u het toch niet zien zitten om
te wachten met een betaling, dan mag u ook contant op een verenigings avond
betalen. Een andere mogelijkheid is een "rekening courant" aanvragen. U ziet
wel dat wij u op alle mogelijke manieren van dienst willen zijn.
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Ongeregelde veiling
Tijdens de bijeenkomst op vrijdag 7 februari 1997 vindt de volgende "ongeregelde veiling" plaats. Deze veiling is niet meer uit ons programma weg te
denken en is dan ook dit jaar weer opgenomen.
Ieder lid mag per persoon maximaal 10 kavels inleveren. Dit is gedaan om te
garanderen dat ook inderdaad grote kavels ingeleverd worden. Wat verwachten
wij zoal? 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
U heeft ruimschoots de tijd tijdens de komende natte of koude maanden om
kisten/kasten leeg te halen, de zolder of andere ruimten in huis uit te mesten,
het materiaal te bundelen en klaar te maken voor de ongeregelde veiling.
Wie weet, vind je ook nog iets op de veiling dat in je verzameling past.
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Opnieuw thematische verzamelaars
Gedurende 1996 zijn in de maanden januari, april en oktober bijeenkomsten
georganiseerd voor de thematische verzamelaars uit onze vereniging. Ook in de
komende tijd zullen er geregeld bijeenkomsten zijn.
Het afgelopen seizoen was voor de deelnemers een succes. Van diverse zijden
hebben we vernomen dat er nog verzamelaars zijn die helaas niet op de geplande avonden aanwezig konden zijn wegens (andere) werkzaamheden. Daar gaan
we iets aan doen.
We nodigen alle thematische verzamelaars van onze vereniging uit voor een
bijeenkomst. Op deze bijeenkomst vertellen we ze dan hoe je een thematische
verzameling opzet. Hoe je uit een steeds maar groeiend aantal zegels met hetzelfde motief een leuke verzameling opzet die ook de moeite waard is om aan
kennissen/vrienden/medeleden/huisgenoten te laten zien. Een verzameling die
iets voorstelt, iets te bieden heeft. Een verzameling die niet uit aantallen zegels,
maar uit uitgewerkte kennis bestaat.
Hoe vinden we een geschikte datum/data? Dat doen we als volgt: iedereen die
de bijeenkomst wil bijwonen meldt dit, onder opgave van meerdere data, aan de
thematische begeleiders
P. v.d. Grijp 024-3440710 J. Diesveld
0315-652179
J. Toussaint 024-6841851
bij voorkeur voor 1 januari 1997. Alle aspirant-deelnemers ontvangen daarna
bericht van de gekozen datum.

Rondzending automaatboekjes Nederland
Omdat er in de afgelopen tijd enkele keren fraude is geconstateerd bij in omloop
zijnde rondzendboekjes met automaatboekjes (een dure variant verwisselen met
een veel goedkopere) waren we genoodzaakt om naar een andere oplossing te
zoeken wat betreft rondzending daarvan.
Vanaf heden zijn deze boekjes regelmatig in te zien op de clubavonden en is het
ook mogelijk om een zending aan te vragen bij een van de volgende personen
J Reerink, Hillekensacker 20-45 te Nijmegen, telefoon 024-3779202
L v.d. Sloot, Winkelsteegseweg 16 te Nijmegen, telefoon 024-3551815.
Op een van deze adressen zal de zending verkrijgbaar zijn.
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Rondzendingen, het zal je maar gebeuren
Tijdens ons werk voor de rondzenddienst worden we regelmatig geconfronteerd
met werkelijk de meest vreemde voorvallen en gebeurtenissen, gekke fouten en
soms ook gewoon heel begrijpelijke dingen. Soms levert het een glimlach op,
dan weer een trieste blik. Het wordt tijd om eens enkele van die dingen aan U
voor te leggen, ook al omdat het vaak om zaken gaat die ons allen kunnen
gebeuren.
Een bloemlezing.
Onlangs kwam er een boekje terug waaruit een lid aanvankelijk een zegel had
genomen, het vakje had gestempeld, vervolgens het stempel weer had doorgestreept en de zegel teruggeplakt met plakband.
Interessanter wordt het wanneer je wordt gebeld om advies. De vraag: "Ik wil
het hele boekje wel. Wat moet ik doen?". In zo'n geval bedenk je ter plekke dat
dan maar alleen de lege kaft kan worden ingeleverd.
Bij het afstempelen van vakjes gebeuren ook gekke dingen. Iemand stempelt
behalve het vakje van de gekochte zegel ook maar even de zegel ernaast mee.
Die was daarvoor nog ongebruikt en heeft nu een schaars rood stempel gekregen. Dat rode stempel is toch soms een probleem. Goedkope inktsoorten slaan
dwars door het papier en veroorzaken op de volgende pagina rode vlekken op,
natuurlijk, een dure ongebruikte zegel. Ook is deze inkt agressief voor uw

11

Denk daarbij maar eens aan die onleesbare vlekken die een nummer
moeten voorstellen. (Wist U dat er altijd een nieuw stempel is aan te vragen?)
Of die stempeling onder een Hawidstrook die onveranderlijk slechts een grote
blauwe vlek achterlaat. Ach, ook een sektiehoofd stempelt wel eens een andere
zegel mee.
En er was eens een heel boekje zoek, nergens te vinden, niet aangetroffen.
We hadden ons al bij het verlies neergelegd toen een lid plotseling met het
boekje op de proppen kwam. Weer opgedoken zullen we maar zeggen.
Dat iemand voor een zegel met een prijs van (tamelijk onleesbaar) ƒ 25,- slechts
25 cent had opgeschreven begrijpen we wel, maar dat je voor een zegel van 15
cent rustig ƒ 15,- betaalt kan er weer wat moeilijker in bij ons.
Dan was er dat lid dat moeite had met de wel erg hoge prijs van enkele zegels
en in het boekje een halve bladzijde schreef over de onbetaalbaarheid voor
iemand met een WAO-uitkering. In de problematiek konden we ons geheel
vinden, maar dat hoort niet thuis in een rondzendboekje waarvan niet wij de
prijs bepalen, maar de inzender (deze is overigens gewezen op de wel erg
optimistische prijzen).
Het meest tragisch echter zijn de zaken van de losse handjes. Er zijn er steeds
weer die niet van andermans spullen kunnen afblijven en zegels verwisselen,
kapotte zegels terugplakken of in een geval zelfs een kopie van de zegel (zwart
ongetand, Frankrijk no. 3a).
Nieuwe mode bij de oplichters is om maar meteen twee hele pagina's uit een
boekje te halen (zonder dit te melden). Het is dus zaak om steeds de pagina's
te tellen. Wat we nog bedachten is dat iemand misschien iets heeft geknoeid op
dure zegels en dat zo heeft willen oplossen. In zo'n geval van ongeluk is er met
ons best een oplossing te vinden zonder crimineel te moeten worden. Want
natuurlijk maakt een ieder wel eens een foutje.
Wordt (ooit) vervolgd.
Stempel.

Hulp Rondzendingen
Tijdens de afgelopen zomervakantie deed zich het probleem voor dat diverse
werkzaamheden met betrekking tot het afhandelen van het afgelopen seizoen en
het weer opstarten van een nieuw postzegeljaar op een plek samenkwamen.
Gevolg was dat er hulp nodig bleek om de nieuwe zendingen voor het seizoen
1996/97 op tijd klaar te hebben.
Ik was dan ook bijzonder gelukkig met de hulp van L v.d. Sloot en J Furer die
in eendrachtige samenwerking meer dan 120 zendingen voor roulatie gereed
hebben gemaakt. Heren, hartelijk dank daarvoor namens iedereen.
JR
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