maandag 20 december (= 3 maandag), Regionale ruilavond
e

dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst
Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten
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
10 september
8 oktober
12 november
10 december

17 september
15 oktober
19 november
17 december

Van de redactie
Wie in dit nummer zoekt naar de tweede aflevering over USA filatelie, moeten wij
teleurstellen. Zoals u wellicht in het Maandblad heeft gelezen, is de heer Hopman
overleden. Er lagen helaas geen nieuwe afleveringen op de plank. We hopen dat er iets
van het enthousiasme voor de USA filatelie van de heer Hopman bij u is overgekomen.

Proficiat
Tijdens de Algemene Vergadering van de Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen werd aan ons lid C.J.E. Janssen uit Zoetermeer (voorheen Malden,
Productmanager bij de afdeling Marketing en Verkoop van PTT-post Filatelie) de
gouden Bondsherinneringsmedaille uitgereikt. Deze onderscheiding ontving de heer
Janssen voor zijn enorme inzet voor de filatelie, zowel op nationaal als internationaal
gebied. Hiervan profiteren niet alleen de senioren maar ook de jeugd.
Vol trots feliciteren we Cees Janssen, die nog in oktober 1998 onze propagandatentoonstelling opende, van harte met deze hoge onderscheiding.
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Veiling
Wie voor de grote halfjaarlijkse veiling in november materiaal
wil inzenden, zal uiterlijk op de verenigingsavond van 3 september een lijst met kavels moeten inleveren. Zoals de meeste
inzenders wel weten, moeten er aparte lijsten komen voor de
"losse nummers" en de grote kavels zoals kistjes, doosjes
stockboeken, literatuur en (zoals op de laatste veiling) koffers.
In overleg met de veilingmeester wordt het materiaal op een
later tijdstip daadwerkelijk ingeleverd. Denk bij het maken van kavels aan de regels die
daarvoor gelden. Voor degenen die het niet meer weten:
Minimum inzet van de kavels is fl. 5,-, losse nummers/series in de omslagen zoals
verkrijgbaar bij de veilingmeester en een sticker met minimale afmeting van 5 bij 8 cm.
om alle informatie op te vermelden bij de overige kavels. Zoals eerder gezegd, is het
noodzakelijk dat iedereen zich aan deze regels houdt. Anders neemt de veilingmeester
een beslissing wat te doen. Zijn adres voor het inleveren is:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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Poststukken-avond
Poststukken en postwaardestukken zijn niet
meer weg te denken uit een moderne
filatelistische verzameling. Daarom organiseren
we ieder jaar een poststukken-avond. Omdat
met ingang van 1999 ons verenigingsjaar loopt
van september tot september, houden we deze
avond dus op de bijeenkomst van september, 3
september 1999.
We roepen alle leden op om zoveel mogelijk poststukken/postwaardestukken mee te
brengen en deze te ruilen of van de hand te doen aan andere verzamelaars. Dus
meebrengen die handel, die misschien reeds jaren in een of andere doos ligt. Een
ander is er blij mee.
Tevens zorgen we ervoor dat de handel met zijn gesorteerde en ongesorteerde brieven
aanwezig is. Op deze manier is iedereen in staat wel iets van zijn gading te vinden.
Misschien wel het reeds lang gezochte stuk dat ideaal past in zijn verzameling.
Zoals hiervoor gemeld, horen in iedere filatelistische verzameling poststukken en
postwaardestukken. Het zijn nl. 2 van de 12 filatelistische elementen.
Deze avond is dus dé gelegenheid om uw verzameling completer te maken.
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Hogeschool voor de filatelie?
Nee hoor!! Gewoon een reeds gestarte verzameling verder ontwikkelen of een nog te starten
verzameling filatelistisch opzetten. Dat is de bedoeling van de cursus die we gaan starten onder de titel
"Filatelistische vorming''.
U zult versteld staan van de filatelistische mogelijkheden die er zijn om een verzameling samen te
stellen of te vernieuwen die u, aan wie u ook maar
wilt, vol trots kunt tonen.
We laten u o.a. kennis maken met de 12 filatelistische elementen, die in iedere verzameling aangebracht kunnen worden, daarin thuis horen en er
zeker in passen. Denk nu niet "dat is alleen iets
voor thematische verzamelaars". Nee, dit geldt voor alle verzamelingen.
Deze elementen zijn niet alleen op zichzelf verzamelwaardig, maar zijn bovendien te
splitsen in een groot aantal specialismen.
Hier volgen de hoofdonderdelen:
* de postzegel
* het postzegelboekje
* de automaatstrook
* het machinestempel
* het portvrijdom
* het frankeertarief
* het poststuk
* het postwaardestuk
* het vernietigingsstempel
* de etiketten en stroken
* de postmerken
* de velranden.
De cursus laat u op deze manier zien dat er meer is dan alleen maar de nieuwe
uitgiften, die u via uw leverancier of het postkantoor heeft verkregen, in het
voordrukalbum te plaatsen. Met de nieuwe methode heeft u meer dan een complete
postzegelverzameling.
De cursus wordt gegeven door Bert Langhorst uit Helmond en ons lid Gerard
Kolman uit Escharen. Beiden hebben enige tijd geleden de door de Nederlandse Bond
van Filatelistenverenigingen georganiseerde cursus B(egeleiding) B(ij) F(ilatelie)
gevolgd en hebben volop ervaring op dit gebied.
Door de Bond en Noviopost worden de reiskosten, verblijfskosten en vergoeding
voor de beide begeleiders betaald. De cursist betaalt f 25,- voor het cursusmateriaal,
dat bestaat uit naslagwerk van 120 pagina's op A4-formaat.
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De cursus duurt 4 avonden van ongeveer 2 uur, steeds met enkele maanden tussenruimte.
De eerste avond is gepland op vrijdag 15 oktober 1999 om 20.00 uur. De volgende
avonden worden daarna in overleg vastgesteld.
Als u nu al weet dat u op de geplande dag niet aanwezig kunt zijn, geef u dan toch op
als deelnemer. Bij voldoende aantal kunnen we dan proberen een tweede start-avond
vast te leggen.
U kunt zich vanaf nu opgeven voor deze cursus bij onze voorzitter J.Toussaint,
schriftelijk Waterstraat 43, 6573 AB Beek-Ubbergen of telefonisch 024-6841851.
Natuurlijk ook gewoon op een van onze bijeenkomsten.

Bestuursmededeling
Met ingang van 1 september 1999 wordt de financiële administratie van de rondzenddienst verzorgd door G.L.P.Dezaire RA, Lankforst 52-14, 6538 KH Nijmegen,
024-3446150. De postbankrekening blijft 2744133, t.n.v. Hoofd Rondzendingen
Noviopost.
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