Een voorspoedig 1999
Nog enkele dagen en een nieuw jaar begint. Een nieuw jaar
waarin we hopelijk net zoveel, of misschien zelfs meer
filatelistisch plezier zullen beleven als in het voorbije jaar.
Het afgelopen jaar kende vele hoogtepunten, waarvan er
enkele met kop en schouders bovenuit staken: "PostzegelTotaal" in maart, de thema avond "Thailand" in september
en het driedaagse feest in oktober. Dit alles dankzij de inzet
van vele leden.
In het komende jaar staan weer hoogtepunten op het programma zoals "PostzegelTotaal" in maart en de thema avond "Wijn" in oktober.
We hopen dat 1999 een goed filatelistisch jaar wordt voor iedereen. Maar niet alleen
dat, we wensen ook iedereen alle goeds in het nieuwe jaar, thuis en op het werk.
Kortom een voorspoedig 1999 voor alle leden en hun verwanten.
Het bestuur.

15 jaar Noviopost
Op zondag 4 oktober j.l. kwam er om 18.30 een einde
aan 3 dagen feest. Alles was opgeruimd, opgeborgen
en leeggedronken. De leden die hadden meegewerkt
aan de organisatie gingen heel tevreden naar huis.
Terecht!! Het was een feest en gezien de publieke
belangstelling voor alle onderdelen, enorm geslaagd.
Ik heb het hele gebeuren van nabij meegemaakt,
zowel de voorbereiding als de uitvoering. Als je dan
ziet hoeveel mensen bereid zijn om mee te werken,
dan kun je er als voorzitter alleen maar blij en trots op zijn. Dat ben ik dan ook!!
Vanaf deze plaats: alle harde werkers hartstikke bedankt.
Jo Toussaint

Mededelingen
De regionale ruilavond van 28 december is i.v.m. de Kerstvakantie, verplaatst naar 21
december.
Vanaf 1 januari 1999 neemt mevr. Annie Pierlo de leiding van de Nieuwtjesdienst
Buitenland over van Renee Verhoeven. Nadere informatie op de achterpagina.
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Ook dit jaar de traditionele Kerst en Nieuwjaarstekening van onze huistekenaar op de
bekende plaats in het laatste nummer van dit jaar. De voltallige redactie wenst alle
leden hele prettige feestdagen en het allerbeste voor het jaar 1999.
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Poststukken avond
De maandelijkse bijeenkomst van 8 januari 1999 staat,
zoals gebruikelijk, in het teken van de poststukken.
Poststukken zijn een geliefd verzamelgebied van onze
leden. Vandaar dat we daar ieder jaar een bijeenkomst
aan wijden.
Alle leden worden dan ook opgeroepen om op deze
avond hun overtollige poststukken mee te brengen en ze te ruilen met anderen. Of om
gewoon iemand er een plezier mee te doen. In een verzameling horen poststukken
thuis, dus is deze avond de ideale gelegenheid om daar wat aan te doen.
Vanzelfsprekend zullen we er voor zorgen dat, als u niets te ruilen heeft, u toch uw
verzameling poststukken kunt uitbreiden. Misschien vindt u in januari al de vondst van
het jaar.

Prijzen
Op de tentoonstelling ter
gelegenheid van het 15 jarig
bestaan waren er een aantal
prijzen te winnen. Het
gehalte van de tentoongestelde verzamelingen was
zeer hoog, wat we al weten
van de verenigingsavonden.
De jury (zie foto) had het
dan ook behoorlijk moeilijk
om tot een beslissing te
komen. Wij danken de jury
daarom bij deze voor hun
inspanningen.
Daarnaast
was er een publieksprijs
waar geen gedoodverfde
De jury, v.l.n.r. mevr. P. van Gestel, de heer F. de Bruin
winnaar voor was.
en de heer C. Janssen.
Dan nu de prijswinnaars:
- de juryprijs ging naar de heer Furer.
- de publieksprijs naar de heer Goossens.
- de jeugdprijs naar de jeugdafdeling Beuningen.
De heer Furer was niet alleen succesvol op de tentoonstelling. De redactie van Novioposta doet bijna elk jaar mee aan de schrijfwedstrijd georganiseerd door de NVPV (de
Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars. Met zijn artikel over Churchill in
ons blad won hij de derde prijs in de categorie "beste artikel in een blad van een
andere vereniging dan van de NVPV".
Wij feliciteren bij deze alle prijswinnaars van harte.
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De gelukkige prijswinnaar J. Furer ontvangt de beker uit handen van de voorzitter.
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Contributie verhoging
Tijdens de algemene ledenvergadering (onderdeel van
de maandelijkse bijeenkomst) van 4 september 1998 is
de jaarcontributie vastgesteld op fl. 40,-.
Reden is het structurele tekort, dat blijkt uit het
jaarverslag van het jaar 1997 en uit de begroting over
het jaar 1998. Dit tekort treedt al gauw op als u weet dat
de tot nu toe gehanteerde contributie (fl. 35,- per jaar)
ontoereikend is om de vaste uitgaven per lid te dekken.
Deze vaste uitgaven zijn:
* Bondscontributie
4,50
* Regio 8 contributie
0,10
* Maandblad Philatelie
23,65
* Novioposta
8,50
* kosten betalingsverkeer 1,00
totaal
37,75
Tekort fl. 2,75 per lid per jaar
Van de zijde van de BWA (Bestuurscommissie Wijkaccomodaties) bereikten ons begin
dit jaar berichten dat men wil overgaan tot het vragen van huur voor alle zalen voor
alle activiteiten in "de Klokketoren". Dit laatste is onzeker geworden, maar hangt nog
steeds als een dreiging boven ons.
Hoe vingen we dit alles tot voor kort op zonder onze activiteiten te verminderen?
Door opbrengsten uit veilingen, rondzending en rente. Deze opbrengsten zijn echter
aan schommelingen onderhevig.
Gezien het bovenstaande is een contributie verhoging (met fl. 5,-) noodzakelijk en
door bovengenoemde vergadering unaniem vastgesteld. Zoals in de vorige Novioposta is meegedeeld, loopt het komende verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 augustus
1999. De contributie over deze periode bedraagt dan ook 2/3 deel van fl. 40,-. Vanaf
1 september 1999 bedraagt ze dan fl. 40,-.

Veiling
Op 5 februari is er de jaarlijkse ongeregelde veiling. Op deze
veiling kan iedereen aan het begin van de avond vanaf 19.00
uur doch uiterlijk tot 20.00 uur materiaal inleveren. Onder
materiaal wordt niet verstaan: losse nummers en series op
insteekkaarten. Alleen materiaal dat de minimale omvang van
een schoenendoos heeft, mag worden ingeleverd. Dus pak een
grote doos en stop daarin al uw overtollig materiaal. Trek een
groot stockboek uit de kast dat daar al jaren onaangeroerd staat of ruim het album op
waarin het begin of restant van een verzameling zit. De kavels moeten vergezeld gaan
van een duidelijke nette lijst zodat de veilingmeester niet voor onoplosbare puzzels
komt te staan.
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Op 3 april wordt de grote halfjaarlijkse veiling gehouden. Hiervoor kunt u tot uiterlijk
6 februari bij de veilingmeester een lijst inleveren met het materiaal dat u wil laten
veilen. Deze lijst moet gesplitst zijn in twee aparte stukken en wel losse nummers/
series in omslagen en groot materiaal als stockboeken, dozen, albums, catalogi e.d.
Deze lijsten zijn nodig om ruimschoots van tevoren de veilingcatalogus te kunnen
maken. Van de veilingmeester krijgt u te horen wanneer het materiaal daadwerkelijk
bij hem ingeleverd moet worden.
Voor de kavels geldt dat de losse nummers/series in standaard omslagen moeten
zitten, die bij de veilingmeester verkrijgbaar zijn. De kavels als stockboeken, dozen en
dat soort zaken moeten in elk geval een witte sticker hebben met een minimale
afmeting van 5 bij 8 cm om informatie, kavelnummer e.d. op te kunnen schrijven. Als
niet aan deze voorwaarden is voldaan, betekent dat voor de veilingmeester veel extra
onnodig werk. Het kan zijn dat daar kosten voor worden doorberekend.
Kavels moeten een minimale inzet van fl. 5,- hebben. Als dat niet het geval is, stelt de
veilingmeester zelf kavels samen uit het aangeleverde materiaal.
Mocht u niet op tijd zijn met het inleveren van de lijsten dan schuift uw inlevering
automatisch op naar de volgende grote veiling.
Het is nodig gebleken de regels wat duidelijker op te stellen omdat het een beetje een
zooitje dreigde te worden. Als u van bovenstaande regels wil afwijken is het verstandig
om tevoren met de veilingmeester te overleggen. Anders neemt de veilingmeester een
beslissing waar niet tegen kan worden geprotesteerd. Naam en adres van de veilingmeester zijn: H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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Strijdbijl begraven
Op de feestelijke bijeenkomst van 2 oktober 1998 had het bestuur een verrassing voor
ons. In verband met de viering van het 15 jarig bestaan waren er een aantal leden van
het hoofdbestuur van "de Globe" aanwezig. De nieuwe leden zullen daar niet van
opgekeken hebben maar voor de mensen van het eerste uur was het een volslagen
verrassing. Bij de oprichting van Noviopost is er een ruzie geweest tussen het
hoofdbestuur van "de Globe" en het bestuur van Noviopost.

Op 2 oktober was het zover dat de strijdbijl begraven werd. Symbolisch werd de
eerste stap gezet door een bijl in een kist te begraven onder postzegels. We kunnen nu
als zelfstandige vereniging weer goede betrekkingen onderhouden met de afdelingen
van "de Globe". Nu zullen de zaken officieel geregeld moeten worden en o.a. de
royementen, die in het vuur van de strijd uitgesproken zijn, worden opgeheven. Na de
formaliteiten te hebben vervuld kunnen de diplomatieke betrekkingen worden
hersteld zoals dat in vakjargon heet.
De Redactie
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AVOND VOOR T H E M A - VERZAMELAARS
Vrijdag 19 februari 1999, van 19.30 tot 22.00 uur
Dat de thematische filatelie steeds meer aanhangers telt, is op de propaganda-tentoonstelling van het 15-jarig jubileum van Noviopost weer eens duidelijk gebleken. Een
kleine opsomming van thema's, die op de tentoonstelling te bewonderen waren, geeft
een beeld van de verscheidenheid in interesse en de mogelijkheden van verzamelen en
uitwerking:
Bijen, een fascinerende wereld: mevr. M. van
Oss-van Dinteren
Kennedy:
N. Andnessen
Dierenteelt:
J. Spaargaren
Heiligen zijn helden:
O. Schreuder
Poststukken Olympische Spelen: J. Albers
Olifanten:
J. van Hai
Zending overzee:
A. Maes
Veilig verkeer voor alle weggebruikers: J. Furer
Het kruis.
J.Janssen
Een aparte vermelding dient de verzameling van Paul van der Grijp over het thema:
Roken, 'Over vuurstengels en lurkstelen' (zie het septembernummer van Philatelie).
Ook bij de jeugd waren zeer goede aanzetten voor een interessante themaverzameling.
Gezien het succes van de thema-avond, die in het voorjaar werd gehouden worden
alle thema-verzamelaars uitgenodigd voor de bijeenkomst op vrijdag 19 februari 1999.
Hebt u een verzameling op touw staan of alleen nog maar plannen en ideeën, dan
moet u nu alvast de datum noteren. Er zijn die avond een paar deskundigen aanwezig
voor adviezen en rips voor het opzetten of verder uitwerken van uw eigen thema.
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