Agenda Jaarvergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 2 mei 1997. De agenda
luidt als volgt:
1.
Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden.
2.
Notulen van de jaarvergadering van 3 mei 1996.
3. Jaarverslagen:
a.
secretaris
ledenadministratie
b.
commissie
aktiviteiten
c.
commissie
veilingen/verlotingen
d.
e.
commissie ledenwerving
jeugdafdeling
f.
redactie Novioposta
g.
h.
rondzenddienst
nieuwtjesdienst
i.
Nederlandse FDC-dienst
j.
penningmeester
k.
1.
kascontrole commissie 1996
4.
Benoeming kascontrole commissie 1997.
5.
Bestuursverkiezing.
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6.
7.
8.
9.

Aftredende bestuursleden zijn mevr. Th. van Hoogstraten, A. Thijssen en
J. Mulder. De heer J. Mulder is niet herkiesbaar, de andere twee 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).
Uitreiking van de "Jan Rijsdijk"-prijs.
Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

Jeugd
Nadat de jeugd afdeling van onze vereniging een aantal jaren aan de weg heeft
getimmerd en een behoorlijk ledenbestand heeft, is zij gestart met een groep die
meer wil dan albums vullen. Deze groep gaat proberen om op bescheiden wijze
aan tentoonstellings objecten te werken. In principe is er elke derde vrijdag van
de maand een bijeenkomst waar ervaren tentoonstellers als onze voorzitter de
basis beginselen aan de jeugd zullen overbrengen. Wij verwachten dat deze
groep, na de nodige ervaring te hebben opgedaan, zal doorstoten naar de top.
De huidige groep tentoonstellers is dus gewaarschuwd.
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Postzegel-ruil- en informatie-dag
Zondag 16 maart organiseert onze vereniging voor de eerste keer een Postzegelruil- en informatie-dag. Het wijkcentrum "de Klokketoren" is in zijn geheel
beschikbaar voor dit evenement. Dat betekent dat alle zalen zullen worden
gebruikt. Er is een jeugdhoek met aktiviteiten speciaal gericht op de jeugd.
Naast de plaatselijke handelaren zullen er ook grote handelaren van buiten
Nijmegen aanwezig zijn. Een aantal van onze leden zal een deel van hun verzameling tentoonstellen. Als er nu nog iemand is die niets van zijn gading kan
vinden, dan weten wij het ook niet meer. Komt allen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Nieuwe wijze van afrekenen
De PTT heeft altijd al moeite gehad om kleine grootverbruikers van dienst te zijn. Deze verbruikers met
partijenpost op geregelde tijdstippen krijgen korting.
Het probleem daarbij is echter dat voor de afrekening
het aantal poststukken geteld moet worden. De controle die de PTT moet uitvoeren kan tot op dit moment alleen maar handmatig of onnauwkeurig door
weging.
In het Dr. Neher laboratorium, het onderzoekscentrum van de PTT, is een
machine ontwikkeld voor het tellen van poststukken. Deze machine werkt met
laserstralen en kan oneffenheden herkennen. Op basis van dit principe kunnen
zegels met perfins worden herkend. De machine kan een patroon van gaatjes
"lezen" en de gegevens opslaan in een aan het apparaat gekoppelde computer.
Nadat het gewicht van 1 poststuk in de computer is ingevoerd, kan het apparaat
het aantal poststukken tellen en de zegels stempelen. Door verschillende gebruikers zegels met hun eigen perfin code te geven, kunnen afrekeningen voor elke
klant over een langere periode worden gemaakt.
PTT heeft besloten om in Nijmegen een proef met het nieuwe apparaat te nemen. Een van de gebruikers is de vereniging Noviopost. Het testapparaat zal
worden opgesteld in het postkantoor aan de 'van Rosenburgweg' en de proef,
die een jaar duurt, zal starten op 1-4-97. Aangezien de volgende uitgave van
Novioposta pas in mei uitkomt, is er besloten dat de leden van Noviopost op
een andere wijze in het bezit moeten kunnen komen van een enveloppe met een
stempel op de eerste dag van mogelijk gebruik. Stuur daarom een filatelistisch
gefrankeerde enveloppe met een verzoek om toezending naar de heer Furer. Hij
zal dan zorgen voor een eerste dag van ingebruikname enveloppe.
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Notulen jaarvergadering 3 mei 1996
1.

2.

3.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan iedereen en vraagt enige ogenblikken stilte in acht te nemen ter herdenking van de in 1995 overleden leden, P.C.Vonk,
A.Reverger, J.A.A.H.Meyers en J.J.B.Creemers.
De voorzitter geeft in het kort een overzicht van de gang van zaken binnen het bestuur en
samenwerking met andere verenigingen, voor zover zij ook ons iets te bieden hebben en niet
alleen van onze kennis en diensten willen profiteren.
Tevens vermeldt hij dat het wederom erg goed is gegaan in het afgelopen jaar en geeft een
opsomming van wat wij allemaal hebben georganiseerd.
Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 mei 1995.
De in losse vorm gepubliceerde notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
De heer Rutten maakt een opmerking dat niet hij St. Niklaas organiseert, doch slecht de rit
erheen. Dit was echter voor alle leden duidelijk.
Jaarverslagen.
a) Secretaris.
b) Ledenadministratie. Noviopost heeft momenteel weer het hoogste aantal leden sinds de
oprichting.
c) Commissie activiteiten. De in 1994 gestarte regionale ruilavonden zijn ook in 1995 groot
succes geworden. We blijven hier mee doorgaan. In totaal hebben we 48 bijeenkomsten
gehad in 1995.
d) Commissie ledenwerving. Mevr. T h . van Hoogstraaten heeft met haar commissie weer
veel werk verzet. In 1995 hebben zich weer 43 nieuwe leden gemeld.
e) Jeugdafdeling. De jeugdafdeling draait nog steeds goed. Er is weer ledenaanwas.
f) Redactie Novioposta. De voorgestelde contacten tussen de redacties van de diverse verenigingstijdschriften zijn op Bondsniveau besproken en wordt in 1996 vervolgd. De heer
J.Mulder vermeldt nog dat J.Spijkerman een eerste prijs heeft gewonnen met een filatelistisch
opstel en J.Mulder een derde prijs. Ook ontving de redactie een extra prijs. (Deze is aan de
jeugd aangeboden).
g) Commissie veilingen en verlotingen. De wilde/ongeregelde veiling is inmiddels "iets meer
geregeld en iets minder wild" georganiseerd.
Ook de overige veilingen en verlotingen verlopen naar wens.
h) Rondzenddienst. We zijn in 1995 weer geconfronteerd met een inbraak bij een onzer
leden. Gelukkig zijn wij via de nieuwe verzekering beter ingedekt.
Wij hebben in 1995 een record geboekt en hebben met de inzenders een bedrag van ruim F
100.000,- mogen afrekenen. Het vermoeden bestaat dat we dit bedrag in 1996 echter niet
zullen halen.
i) Nieuwtjesdienst. Op 31-12-1995 waren meer dan 100 leden aangesloten bij de nieuwtjesdienst met ruim 250-abonnementen bij 40 verschillende postdiensten.
j) FDC-dienst. Deze dienst is overgenomen door de heer Vermunt. Hij heeft de zaken goed
draaiende. De vraag is of dit zo kan doorgaan nu K P N besloten schijnt te hebben zelf voor
de F D C ' s te gaan zorgen en er alleen filatelistisch maakwerk uit voort kan komen.
k) Penningmeester. Het verslag van de penningmeester wordt in hoofdlijnen doorgenomen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

8

4.

5.

6.

7.

8.

1) Kascontrole-commissie. De commissie heeft de boeken en bescheiden gecontroleerd en in
orde bevonden. Ze adviseert de vergadering om het bestuur decharge te verlenen, hetgeen
geschiedt.
Alle verslagen zijn in het jaarverslag opgenomen en worden goedgekeurd.
De voorzitter vraagt vervolgens een applaus voor alle leden die aan het goede resultaat van
de vereniging hebben meegewerkt.
Benoeming kascontrole-commissie 1996.
De nieuw benoemde commissie bestaat uit W.Sengers, voorzitter en F.Hilgers (Beek) lid.
Tot reservelid wordt benoemd J.Janssen (Ooy).
Bestuursverkiezing.
De heren Ebben, Pierlo en Van Rooijen treden reglementair af waarvan de heer Ebben zich
niet herkiesbaar heeft gesteld. De overige twee wel. Zij worden bij acclamatie herkozen.
Het bestuur heeft gemeend dat een nieuw bestuurslid de gelederen moet versterken daar de
penningmeester van een deel van zijn bestuurstaak af wil wegens drukke werkzaamheden.
Een kandidaat is gevonden in de persoon van de heer M.Vermunt. Zijn kandidatuur kon
echter niet op de statutair voorgeschreven termijn worden aangekondigd en zijn er dus 10
leden die hem in de vergadering hebben voorgedragen. De heer Vermunt heeft een bereidverklaring getekend voor het geval hij wordt benoemd. De vergadering reageert met een
applaus en de heer Vermunt is als achtste bestuurslid benoemd. De voorzitter geeft daarna
een opsomming van de nieuwe taakverdeling binnen het bestuur.
Mededelingen.
Er wordt medegedeeld dat Noviopost een contract heeft getekend met de Gemeente Nijmegen
inzake de Nijmegenpas. Leden die in het bezit zijn van een dergelijke pas kunnen korting
krijgen op de contributie. De gemeente betaalt het verschil aan Noviopost.
De heer Steenbergen, die zich heeft met het verzamelen van gegevens van wat leden nu
eigenlijk verzamelen stelt er prijs op, ter voorkoming van misverstanden, te melden dat de
door hem verzamelde gegevens niet aan de openbaarheid worden prijs gegeven. Indien er op
enigerlei wijze belangstelling voor is wordt dat via de voorzitter geregeld, die daar alleen in
samenspraak met het betreffende lid al dan niet op zal ingaan.
Rondvraag.
De heer Sengers vraagt of voortaan op de ruilavonden de catalogi aanwezig kunnen zijn. Er
wordt uitgelegd waarom dit moeilijk te verwezenlijken is.
Sluiting.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun interesse in deze vergadering en sluit dit deel
van de avond en gaat over tot de orde van de dag.

Noviopostje
Aangeboden: Duitsland na 1945(Bund, Berlijn, DDR) te koop, of ruilen tegen
Nederlandse zegels. R. van Aalten, Schijndelstraat 13, 6844 GL Arnhem.

Noviopostje
Wie heeft mijn speciaal catalogus Polen (in het Pools) gevonden. Graag terug
bezorgen bij J. Mulder.
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Noviopostje
Te koop gevraagd: filatelistische literatuur.
Aanbiedingen aan: H. Geurts, tel. 0486-476111

Veiling
Binnenkort breekt het geweld weer los. Op 5 april is er een grote veiling waar
onze veilingmeester H. Pierlo een aantal interessante kavels in de verkoop heeft.
Als men rustig thuis de kavellijst wil bekijken, wordt men verzocht om deze
schriftelijk bij de veilingmeester aan te vragen. Het adres is:
Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
De echte filatelisten weten allang dat een filatelistische frankering een "must" is.

Duitsland avond
Na een geslaagde eerste bijeenkomst werd het wat stil.
Er kwam een groots aangekondigde Nederland avond en
menigeen dacht misschien dat Duitsland een vergeten
gebied zou worden. Niets is minder waar. Op 18 april is
er opnieuw een avond voor de verzamelaars van dit
interessante en uitgebreide gebied. Dat houdt in dat er
op 18 april voor de Duitsland kenners onder ons het een
en ander voor hun verzameling te vinden moet zijn. Aan
de rondzenddienst en de veilingmeester zal het zeker niet
liggen. Zij zorgen in ieder geval voor interessant materiaal. Haal uw materiaal
Duitsland uit de kast want die zegel van een kwartje kan net een manco van een
ander zijn en u vindt misschien een stempel waar u al jaren naar zoekt. Wie de
vorige keer niet geweest is, moet nu zeker komen. De anderen hebben geen
aansporing nodig.

Rondzending
Op de jaarvergadering zullen de definitieve verkoopcijfers bekend worden. Nu
in Novioposta alvast de voorlopige resultaten. Alle mensen van de rondzenddienst hebben weer vreselijk hard gewerkt om deze financiële meevaller voor de
vereniging te realiseren. Namens ons allen: van sektiehoofd tot hoofd rondzendingen HARTELIJK BEDANKT voor uw inzet.
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SEIZOENSOVERZICHT VERKOOP RONDZENDINGEN
1 september 1995
t/m
31 a u g u s t u s 1996
S E K T I E OMGEVING

BEDRAG

S E K T I E OMGEVING

BEDRAG

* n i e t genoemde s e k t i e s b e s t a a n n i e t meer
Totaal in s e k t i e s :
V i a g e r i c h t e rondzendingen
V i a postwaardestukken
V i a hoofden/subhoofden

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Totaal

ƒ 89063,-

A l deze c i j f e r s z i j n v o o r l o p i g e n
t i e f o v e r z i c h t i s t e v i n d e n i n het

afgerond. Een
jaarverslag.

37513,48000,2600,950,-

defini-
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