Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten
plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel.
024-3552649).
Aanvang middagbijeenkomsten 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Regionale ruilavonden van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Aanvang gewone bijeenkomsten 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.
Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een
presentie, bis en gewone verloting.
De bijeenkomsten van de jeugdafdeling zijn van 19.00 tot 20.30 uur:
gewone bijeenkomst
thematische tentoonstellers
11 september
9 oktober
13 november
11 december

18 september.
16 oktober.
20 november.
18 december

Van de Redactie
De redactie laat niet zo vaak van zich horen.
Maar vanwege het 15 jarig bestaan van de
vereniging willen wij hier toch wat opmerken,
Het ziet er naar uit dat het in het weekend van
2 tot en met 4 oktober een geweldig feest gaat
worden. Diverse mensen hebben een groot
aantal uren besteed om er iets moois van te
maken. Op voorhand vinden wij dat deze
mensen een applaus verdienen. Een uitgebreid
programma van het gebeuren vindt u elders in
dit blad.
Als u zich door het bekende Verenigingsnieuws heeft gewerkt, komt u een speciaal
artikel over drukwerk tegen. De redactie heeft namelijk gemeend in dit speciale
nummer in haar eigen stijl te blijven. Daarnaast vindt u dit onderwerp uitgebreider
terug op de tentoonstelling. Het artikel en het tentoonstellings object zijn een
gezamenlijk project van de gehele redactie. Bedenk dat het bij een dergelijk onderwerp
onmogelijk is om naar volledigheid te streven maar zie het meer als een raamwerk. Wij
wensen u veel lees en kijk plezier toe.
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Veiling
Op 6 november wordt de grote halfjaarlijkse veiling gehouden.
Het is altijd een zeer interessante aangelegenheid waar elke
verzamelaar wel iets bruikbaars kan vinden. Meestal zien we
daar dezelfde gezichten, maar de laatste tijd duiken er steeds
meer nieuwe verzamelaars op. Na een eerste keer blijven ze
terugkomen. Niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat er een
zeer gevarieerd aanbod van kavels is. Losse nummers, series,
dozen, stockboeken en complete verzamelingen. Er is van alles
te vinden met een inzetprijs vanaf fl. 5,-. Soms koopt u voor zeer weinig geld de
mooiste dingen. Nog nooit geweest, kom dan eens een keer kijken.
Voor degenen die thuis al de kavellijst willen bekijken is er de mogelijkheid deze van
tevoren bij de veilingmeester aan te vragen. Stuur daartoe het bekende filatelistisch
gefrankeerde verzoek naar de veilingmeester. Het adres is:
Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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15 jaar Noviopost.
Op 2-3-4 oktober 1998 vieren we ons 15-jarig
bestaan. Het feest begint op vrijdagavond 2 oktober om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00
uur. Het wordt een feestelijke bijeenkomst met
natuurlijk onze vaste onderdelen.
Op zaterdagmorgen 3 oktober vindt om 11.00 uur
de opening plaats van een propaganda tentoonstelling met 100 kaders. De opening wordt verricht door C.E.J. Janssen, Productmanager bij de
afdeling Marketing en Verkoop van PTT-post Filatelie. De tentoongestelde verzamelingen, voornamelijk van leden van Noviopost, zijn te bewonderen op zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Tevens vindt op zaterdag
om 13.45 uur een grote officiële veiling plaats. De kavels zijn te bezichtigen op deze
dag vanaf 11.30 uur. De leden ontvangen een veilinglijst. Op zondag 4 oktober wordt
van 10.00 tot 17.00 uur een grote postzegelbeurs gehouden, waar ook bekende
handelaren aanwezig zullen zijn. Voor de jeugd zijn gedurende deze tijd twee zalen
gereserveerd voor de nationaal bekende jeugdspellen en de dubbeltjeshoek.
Alle activiteiten worden gehouden in wijkcentrum "de Klokketoren", Slotemaker de
Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel. 024-3552649).
We hopen op een massale opkomst van onze leden.
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Bijeenkomst Nederland en O.G. verzamelaars
Op vrijdag 13 november 1998 is het weer zover. In
"de Klokketoren" komen vanaf 19.00 uur weer de
verzamelaars
van
Nederland
en
Overzeese
Gebiedsdelen bijeen. Iedereen heeft hetzelfde
verzamelgebied, dus een ideale gelegenheid om
uitgebreid te ruilen. Natuurlijk zijn er mensen die niet
(meer) kunnen rullen. Voor hen zijn er genoeg leden
die beslist iets te koop aan te bieden hebben. De
organisatie zorgt ook voor voldoende aanvoer van
materiaal. Mocht u niet slagen, dan is er nog altijd
volop gelegenheid bij de veiling. De veilingmeester zorgt voor interessante stukken
voor een leuke prijs. Daar zijn zeker bijzondere kavels bij.. Zegels en poststukken die
perfect passen in uw verzameling. Leuke prijzen zijn er te winnen bij de verloting.
Speciaal voor deze avond topstukken geserveerd.
Vindt u het leuk om verzamelingen van anderen te bekijken? Dat kan. Er zullen enkele
goede verzamelingen getoond worden.
Zoals u ziet een leuk programma voor een grote groep verzamelaars of voor degenen
die van plan zijn Nederland als verzamelgebied te starten. Een mooiere gelegenheid is
niet te bedenken.
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Uit de jaarvergadering van 1
mei 1998
De notulen van de jaarvergadering
worden standaard opgenomen in No-,
vioposta. Er zijn deze keer echter een
aantal belangrijke punten die we nu al
aan de leden willen meedelen.
Kascontrole

Als gevolg van het plotseling overlijden van onze penningmeester, Martien Vermunt,
konden de stukken voor de jaarvergadering niet tijdig door de kascontrole commissie
worden gecontroleerd. Afgesproken is dat de controle plaatsvindt na de
jaarvergadering en dat het verslag van de kascontrole commissie bekend wordt
gemaakt tijdens de Algemene ledenvergadering (onderdeel van de september
bijeenkomst) op 4 september 1998.
Vaststelling contributie 1999

Het bestuur ziet zich genoodzaakt om de leden voor te stellen de contributie te
verhogen. Omdat via de agenda van de jaarvergadering op 1 mei dit niet duidelijk was
aangegeven, is besloten dit als agendapunt mee te nemen op de Algemene
ledenvergadering op 4 september.
Wijziging verenigingsjaar

Een jaarlijks terugkerend probleem op de jaarvergadering was het niet gelijk lopen van
het verenigingsjaar en het rondzenddienst jaar.
Om dit probleem op te lossen, heeft, op voorstel van het bestuur, de vergadering op 1
mei 1998 besloten het verenigingsjaar te laten lopen van 1 september tot 1 september,
gelijk dus met het rondzenddienst jaar. Het volgende verenigingsjaar begint op 1
januari 1999 en eindigt op 31 augustus 1999. De contributie over deze periode
bedraagt 2/3 deel van een jaarbedrag. Daarna loopt het verenigingsjaar een vol jaar.
De begroting wordt ingediend in september en de jaarvergadering wordt gehouden in
februari.

NOVIOPOSTJE

Gezocht: Filatelistische literatuur.
Aanbiedingen aan H. Geurts, tel. 0485 - 476111
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