POSTZEGEL-TOTAAL
Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost
haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag.
Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met het moderne postzegel verzamelen in al zijn facetten.
Wat is er bij Postzegel-Totaal zoal te beleven:
- Demonstraties e.d. door de Computerclub-Nederland (HCC-Postzegel
GG). Het gebruik van de computer in de filatelie (10.00-17.00 uur).
- Tentoonstelling van moderne verzamelingen, zowel landen als thematische.
Tussen waardevol en waarde"loos". Een gebeuren vergelijkbaar met
"Tussen Kunst en K i t c h " zoals op de TV. Gratis vrijblijvende taxatie van
zegels en/of verzamelingen door deskundigen. Verdere afwikkeling via
Noviopost is mogelijk (11.00-14.00 uur).
- Natuurlijk zijn er volop Nederlandse en Duitse handelaren aanwezig die
zorgen voor de benodigde aanvulling voor de verzamelingen.
- Voor het traditionele r u i l e n , het kenmerk van de postzegelverzamelaar,
is inderdaad volop ruimte beschikbaar.
- Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voor deze jonge verzamelaars is
er de dubbeltjeshoek, maar ook een ruimte waar een 20-tal, door de
jeugdafdeling van Noviopost ontworpen, postzegelspelen zullen worden gehouden. Natuurlijk met leuke prijzen.
- Volop informatie over het moderne postzegel verzamelen door de leden
van Noviopost, mede aan de hand van diverse landelijke filatelistische
vakbladen.
Postzegel-Totaal v i n d t plaats op zondag 8 maart 1998 van 10.00 tot 17.00
uur in alle zalen van wijkcentrum "de Klokketoren".

Tentoonstelling
Meestal komt onder deze kop een verhaal over een uitgebreid filatelistisch
evenement in een plaats ver van Nijmegen. Ditmaal is het bijna op loopafstand en waarschijnlijk een leuk gebeuren. De tentoonstelling heet "Br. O.
N r . Brieven met postzegels naar de Brief van Vermeer" en is te zien in het
Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan. Wat er precies te zien is
weten wij niet. De tentoonstelling is van 31-1 t / m 1-3 1998 en is dagelijks
geopend. Misschien leuk om eens te zien hoe anderen tegen postzegels en
brieven aankijken
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NOVIOPOSTJE
Gevraagd: alles wat betrekking heeft op pakketzegels: gebruikte exemplaren, servicezegels, Europakketzegels en promotiemateriaal. Jac Spijkerman, Postbus 1065, 6801 BB Arnhem.

15-jarig bestaan
De voorbereidingen voor dit feestelijke gebeuren zijn al enige tijd in volle
gang. Hier lichten we al een tipje van de sluier op van hetgeen gaat gebeuren. Er zal in elk geval een tentoonstelling plaatsvinden in het weekend van
3 en 4 oktober 1998. Iedereen w o r d t uitgenodigd om mee te doen. Dat kan
zijn met 1 of meerdere kaders, thematisch of traditioneel, met puur zegels
dan w e l in combinatie met poststukken of alleen poststukken. Laat uw
creativiteit eens de vrije loop en laat zien waar onze leden toe in staat zijn.
Vraag een inschrijfformulier bij het bestuur of de heer J. Furer aan. Als u
aarzelt omdat uw verzameling dure stukken bevat, de verzekering is al
door het bestuur geregeld.
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Rijsdijk overhandigd. Foto zal in eerstvolgende Novioposta worden gepubliceerd.
7. De heer J. de Waard heeft zich bereid verklaard zich als kronikeur in te
w i l l e n zetten en zal t.b.v. het op handen zijnde 15-jarige bestaan zorgen
voor een boekwerkje met de geschiedenis van Noviopost. Een ieder
w o r d t gevraagd hem alle medewerking te verlenen.
Op 12 oktober is weer de poststukkenbeurs in St. Niklaas, België. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de voorzitter.
8. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

Agenda Jaarvergadering 1 mei 1998
De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 1 mei 1998. De agenda
luidt als volgt:
1. Opening, een w o o r d van welkom en herdenking overleden leden.
2. Notulen van de jaarvergadering van 2 mei 1997.
3. Jaarverslagen:
a. secretaris
b. ledenadministratie
c. commissie activiteiten
d. commissie veilingen/ verlotingen
e. commissie ledenwerving
f. jeugdafdeling
g. redactie Novioposta
h. rondzenddienst
i . Nieuwtjesdienst
j . Nederlandse FDC-dienst
k. penningmeester
1. kascontrolecommissie 1997
4. Benoeming kascontrolecommissie 1998
5. Bestuursverkiezing
Aftredende bestuursleden zijn J. Toussaint (voorzitter) en G. Rademaker.
Ze stellen zich herkiesbaar.
Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering melden bij de secretaris, mits deze aanmelding is voorzien van handtekeningen van tenminste tien leden en de bereidverklaring van de kandida(a)t(e).
6. Wijziging looptijd verenigingsjaar.
7. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
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Duitsland avond
De bijeenkomst van Duitsland-verzamelaars in april
1997 was een groot succes. De aanwezige Duitse
handelaren alsmede onze veilingmeester zorgden voor
interessant materiaal.
D i t jaar dus weer een Duitsland-avond. Vanzelfsprekend
zorgen we dat er voor iedere verzamelaar weer het een en ander te vinden
zal zijn.
Haal uw dubbelen van Duitsland u i t de kast, want dat kunnen net de zegels/ poststukken/ stempels zijn die een ander zoekt.
Was u er de vorige keer niet? W i l t u een Duitsland-verzameling starten?
K o m dan op vrijdag 17 april 1998 naar wijkcentrum de Klokketoren. Vanaf
19.30 v i n d t u beslist iets voor uw Duitsland verzameling of kunt u een goede start maken.

Voor al uw bouwaktiviteiten
eerlijk en degelijk vakwerk
Henny van Rooijen
024-3234447

Geert Arnts
0481-433487

Noviopostje
In zijn geheel te koop t.e.a.b. Maandblad voor Philatelie vanaf 1953. Eventueel zijn banden bij te leveren. H.F.J. Thissen, tel. 0485-343559.
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Veiling
Op 4 april w o r d t de grote halfjaarlijkse veiling
gehouden. Er is een grote hoeveelheid kavels met voor
elk wat wils. Ditmaal is er naast de traditie getrouwe
hoeveelheid kavels Nederland een groot aantal kavels
van Duitsland en gebieden.
D i t hoeft verzamelaars van andere gebieden er niet van
te weerhouden om te komen. Naast kavels met losse
zegels en series zijn er vele kavels snuffelpartijen zoals stockboeken,
restantverzamelingen, kistjes en dozen. W i l t u thuis op uw gemak de
catalogus al bekijken, stuur dan een filatelistisch gefrankeerd verzoek naar
onze veilingmeester, de heer Pierlo. Adres: Bergansiusstr. 13, 6523 BV
Nijmegen.
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Notulen jaarvergadering 2 mei 1996
1. De voorzitter opent op de gebruikelijke wijze met een welkom aan alle
aanwezigen de vergadering en deelt mede dat van het bestuur de heer
Thijssen afwezig is en verzoekt dan enige ogenblikken stilte ten einde die
leden te gedenken die ons in 1996 zijn ontvallen, t.w. J.C. Bakker, J.Th.
Linders, M w . A.J. Middendorp en J. Scholting.
2. Notulen jaarvergadering 3 mei 1996. De notulen die in Novioposta nr. 55
werden gepubliceerd worden ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter
doet nog nadere mededelingen over de Nijmegen-pas.
3. Vervolgens w o r d t aandacht geschonken aan de 11 in het jaarverslag
gepubliceerde verslagen van secretaris en diverse commissies. Er worden bij enige onderdelen wat toelichtingen gegeven. Er w o r d t nog eens
de aandacht op gevestigd dat de jeugdleider assistentie nodig heeft.
Aangezien de paarden die de haver verdienen die meestal niet krijgen,
w o r d t door de heer van Rooijen aan de heer Lorentz een bos haver overhandigd om de uitzondering op de regel te bevestigen. De heer J. Mulder
heeft v o r i g jaar 2 prijzen in de wacht gesleept en d i t maal was de heer
Geurts de gelukkige. De rondzendingen hebben f l . 10.000 minder opgebracht maar de resultaten zijn nog prima. De taakverdeling binnen de
rondzenddienst is wat veranderd. De heer Reerink w o r d t hoofd rondzendingen, de heren Engelen en Spaargaren gaan hem assisteren. Mevr.
Hoogstraaten w o r d t voor de gerichte rondzendingen opgevolgd door de
heren Purmer en v . d . Sloot. De heer Hageman zou gaarne een specificatie zien van de gerichte rondzendingen. Alle verslagen worden ongewijzigd goedgekeurd. Vervolgens w o r d t door de heer Sengers namens de
kascontrolecommissie het verslag voorgelezen waaruit blijkt dat de boeken zijn goedgekeurd. H i j vraagt nog w e l aandacht voor een lopende
schade na inbraak bij een l i d . De secretaris is met deze zaak bezig en verwacht met een dag of veertien uitsluitsel. A a n de penningmeester en het
bestuur w o r d t vervolgens decharge verleend door de vergadering.
4. De nieuwe kascommissie w o r d t benoemd en bestaat u i t de heer Hilgers,
voorzitter, de heer Janssen, l i d , en de heer Terwindt, reserve.
5. De heer Maes w o r d t met algemene stemmen benoemd tot bestuurslid en
zal zich bezig gaan houden met activiteiten. De heer J. Mulder is aftredend doch heeft zich niet herkiesbaar gesteld en mevr. Hoogstraaten en
de heer Thijssen, die aftredend waren, worden herkozen.
6. De voorzitter deelt mede dat in overleg met de heer Rijsdijk de naar hem
genoemde Jan-Rijsdijk prijs is toegekend aan mevrouw van der Ven, met
bijna 90 jaar ons oudste l i d en sinds de oprichting sectiehoofd. Daar ze
vanavond niet aanwezig kon zijn, is de prijs haar op 4 april j.l. door Jan
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