Hogeschool voor de filatelie !
Eerlijk gezegd hadden we er niet op gerekend, maar
dat het aantal reacties zo groot zou zijn, overtrof
onze verwachting volledig. Met een groep van 6
verzamelaars zouden we aan de slag kunnen gaan,
de groep zou maximaal uit 12 personen kunnen
bestaan, maar dat begin juli al 24 leden zich zouden
hebben opgegeven is wel ongewoon.
Er zijn nog steeds leden die zich aanmelden.
Schroom niet als u denkt dat het misschien iets
voor u is. Uit de vele aanmeldingen blijkt dat u niet
de enige bent die behoefte heeft aan "Filatelistische
vorming". Het aantal groepen zal zonodig
uitgebreid worden, want iedereen binnen de
vereniging moet van deze gelegenheid gebruik kunnen maken als hij, maar ook zij, dat
wil. Meer gedetailleerde informatie vindt u in het vorige nummer van Novioposta.
U kunt zich dus nog steeds opgeven voor deze cursus bij onze voorzitter
J.Toussaint, schriftelijk Waterstraat 43, 6573 AB Beek-Ubbergen of telefonisch 0246841851. Natuurlijk ook gewoon op een van onze bijeenkomsten.

Maandblad Philatelie
In het maandblad van juni 1999 heeft u uitvoerig kennis kunnen nemen van de situatie
rondom dit maandblad.
Tot nu was het voor de verenigingen alleen mogelijk een abonnement op het
maandblad te nemen voor alle leden (tegen kostprijs van f 23,65). Vanaf 1 januari
2000 is het ook mogelijk i.p.v. dit abonnement een abonnement te nemen voor een
aantal leden (abonnementsprijs f 30,25 voorlopig voor het jaar 2000).
Onze vereniging heeft gekozen voor een collectief-abonnement voor alle leden,
omdat we vinden dat hiermee het beste voldaan wordt aan het gestelde in artikel 2 van
de Statuten (doel van de vereniging), lid 2d: "het geven van voorlichting op
filatelistisch gebied in woord en geschrift". Je geeft n.l. geen filatelistisch voorlichting
door het maandblad voor een deel van de leden af te schaffen.
Van de zijde van het maandblad wordt er nog op gewezen, dat een collectiefabonnement altijd tegen kostprijs zal worden geleverd. Deze kostprijs kan echter ook
omhoog gaan, afhankelijk van marktinvloeden.
We blijven de situatie nauwkeurig volgen en houden u op de hoogte.
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Bijeenkomst Nederland-verzamelaars wordt Benelux
Op veler verzoek wordt het thema van de
bijzondere avond Nederland en O.G.
uitgebreid tot de Benelux. Om niet-leden die
dit gebied verzamelen ook de mogelijkheid te
bieden om mee te doen (en later misschien lid
te worden), wordt deze avond gehouden samen
met de regionale ruilavond op maandag 22
november van 19.30 uur tot 22.00 uur in
wijkcentrum "de Klokketoren". Hieraan zal dan
ook regionaal bekendheid worden gegeven. De
avond is voor iedereen toegankelijk, ook voor diegenen die de Benelux niet als
verzamelgebied hebben gekozen. Zij die dat wel hebben gedaan, kunnen ervan
overtuigd zijn dat veel mede-verzamelaars aanwezig zijn die graag willen ruilen. Heeft
u niets te ruilen, dan is er altijd wel iets te halen bij de leden of via onze veiling. Onze
veilingmeester zorgt voor goed materiaal. Ook van andere landen. Leuke prijzen zijn
er ook te winnen bij de verloting. Vanzelfsprekend zullen enkele verzamelingen
getoond worden, die beslist de moeite waard zijn om te bekijken.
Zoals u ziet een mooie avond om uw Benelux-verzameling of welke andere
verzameling dan ook, uit te breiden. En gezellig is het er altijd.
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Veiling
De inzendtermijn is inmiddels verstreken voor de grote
halfjaarlijkse veiling in november. Dat betekent dat de heer
Pierlo weer een spannende periode tegemoet gaat. Het is de
tijd dat de filatelistisch gefrankeerde brieven met het verzoek
om een veiling catalogus bij hem in grote getale bij hem in de
bus vallen.
Nog niet op een grote veiling geweest? Dan zult u toch eens
voor de eerste keer moeten beslissen om dat te doen. En waarom niet deze keer?
Velen gingen u al voor en blijven komen om op de veiling nu net dat materiaal te
kopen waar ze al een hele tijd naar op zoek zijn. Zet deze keer de stap en vraag de
catalogus aan bij de veilingmeester. De filatelistisch gefrankeerde enveloppe moet
naar:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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Thema avond "Wijn" op 1 oktober
De laatste jaren heeft de oktoberavond als onderwerp
een land gehad. Dit jaar staat het THEMA wijn in de
belangstelling.
Zoals gebruikelijk is er een dialezing over dit onderwerp gehouden door J. van
Oss en ook een tentoonstelling
van zegels, stempels en ander
filatelistisch materiaal ontbreekt
niet. Maar daar blijft het niet bij.
Voor de geïnteresseerden is er
het een en ander te zien aan
materiaal op het gebied van
wijn
maken.
Elders
in
Novioposta vindt u tevens een
aantal artikelen met betrekking
op wijn.
Dat het eigenlijke onderwerp niet op deze avond ontbreekt is
vanzelfsprekend. De wijn gaat vergezeld van bijpassende
hapjes.
Er zijn dus redenen genoeg om deze avond met stip in uw agenda te noteren.
We verwachten dat een groot aantal leden op 1 oktober deze avond zal bezoeken.

De Jan Rijsdijk-Prijs 1999
Op de jaarvergadering van 4 juni j.l. werd de Jan Rijsdijk-Prijs 1999 andermaal
uitgereikt aan een lid van NOVIOPOST dat zich op zeer bijzondere wijze
verdienstelijk heeft gemaakt voor onze club. Bij die gelegenheid werd door Henny van
Rooijen, Jeugdleider van Jeugdpostzegelclub 'De Klokketoren', namens het
NOVIOPOST-Bestuur een korte motivatie gegeven voor de uitreiking en toekenning
van deze prijs.
Geachte aanwezigen, beste postzegelvrienden! Het doet mij bijzonder groot genoegen
dat ik hier vandaag namens het bestuur van NOVIOPOST U mag vertellen wie de
prestigieuze JAN RIJSDIJK-PRIJS in ontvangst mag nemen. Zoals U weet wordt deze
prijs toegekend aan leden die zich in zéér bijzondere mate verdienstelijk hebben
gemaakt voor de Filatelie in clubverband, die zich hebben ingezet voor
NOVIOPOST. In de grote vereniging die wij zijn, zijn er velen nodig om alles te laten
draaien als het moet draaien. Veel 'liefdewerk-oud-papier' dus. Zo zijn wij aan velen
dank verschuldigd en lang niet iedereen krijgt de waardering waar men recht op heeft.
We doen echter ons best en proberen ook weer vanavond duidelijk te maken dat inzet
voor onze filatelistenvereniging, onze NOVIOPOST, hoog gewaardeerd wordt.
De JAN RIJSDIJK-PRIJS, vernoemd naar de voor onze vereniging onmisbare Jan
Rijsdijk, is dus een heel bijzondere onderscheiding. Weliswaar niet In koninklijke
onderscheiding, maar toch een vorstelijke erkenning binnen onze hobby. Vanavond
wordt de Jan Rijsdijk-prijs uitgereikt aan Dick Lorentz. Dick Lorentz heeft zich op
zeer bijzondere wijze ingezet voor de jeugdfilatelie en wel op die manier dat het
slechts een kwestie van tijd was dat zijn kreatief vermogen op Nationaal Nivo
opgemerkt zou worden. Het plezier van postzegels verzamelen door kinderen te
vangen in educatieve spelen van zeer verschillend nivo, aangepast aan de
doelgroep/leeftijdsgzoep waar je mee te maken hebt, is een prestatie van formaat.
Dick's inzet heeft ook onze Jeugdpostzegelclub laten floreren en zo heeft hij
bijgedragen aan de toekomst van onze vereniging èn Dick blijft dat doen. Ik weet dat
sommigen van U wel eens hardop gedacht hebben "wat is dat voor In raar figuur". Ik
kan U zeggen dat Dick Lorentz inderdaad gestoord is, zéér bijzonder prettig gestoord
en dat juist die kwaliteit heeft geleidt tot een fijne en goede samenwerking met een
aanzienlijke produktiviteit. Dick krijgt de prijs niet bij zijn afscheid, hij krijgt hem nu
hij, hopelijk nog vele jaren, in staat zal zijn voor en met de Jeugdpostzegelclub 'De
Klokketoren" te werken. Wij zijn nog niet klaar! Dick, uit ons aller naam: hartelijk
bedankt voor je bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugdfilatelie, voor je inzet voor
NOVIOPOST. Hartelijk gefeliciteerd met de JAN RIJSDIJK-PRIJS.
Hierop aansluitend richtte Jan Rijsdijk kort het woord tot de vergadering en herinnerde de aanwezigen aan het feit dat Dick Lorentz op bijzondere wijze aan het wiegje
van NOVIOPOST had gestaan met het door hem verrichte haalbaarheidsonderzoek
voor het opzichten van onze vereniging. De verdiensten van Dick Lorentz gaan dus
terug naar de periode van vóór het opzichten van NOVIOPOST. De zichtbaar
bewogen Dick Lorentz nam hierop het bronzen beeldje van Marieken van
Nieumeghen uit handen van Jan Rijsdijk in ontvangst. Daarnaast ontving Dick een
bijzonder filatelistisch cadeau ter completering van zijn verzameling Nederland.
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Notulen Algemene ledenvergadering 7 mei 1999.
1
Opening. De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk
welkom voor alle aanwezigen. Hij vraagt enkele ogenblikken stilte
voor degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Vervolgens deelt hij mede dat de penningmeester A.Thijssen
wegens verblijf in het buitenland niet aanwezig is. Met een
kwinkslag verwijst hij ook naar de tekening van de heer Straaten in
het verslag, waaruit blijkt dat ook de voorzitter ontbreekt! Hij wijst
erop dat de agenda van deze vergadering en de notulen van de
jaarvergadering van 1 mei 1998 en de extra vergadering van 4
september 1998 door technische oorzaak niet zijn opgenomen in
Novioposta doch los op de tafels zijn gedeponeerd.
Hij deelt mede dat het goed gaat met de vereniging, doch vermeldt
ook dat er enkele problemen zijn met leden die op enigerlei wijze
niet aan hun verplichtingen hebben voldaan en tegen wie wij wat
door ons ongewenste maatregelen hebben moeten nemen.
2
De notulen van de jaarvergadering van 1 mei 1998 worden
ongewijzigd goedgekeurd.
3
Vervolgens de gebruikelijke serie verslagen De voorzitter deelt
mede dat het bestuur weer beperkt heeft vergaderd, want een
aantal commissies heeft de handen weer flink uit de mouwen
gestoken.
Bij de ledenadministratie zien we dat we momenteel wat leden
minder hebben. Maar het aantal bedankjes steekt nog altijd gunstig
af tegen de landelijke trend. Door het bestuur is een lid uit zijn
lidmaatschap en rechten gezet, wegens intolerabel gedrag. Hij
heeft geen beroep tegen het besluit aangetekend.
De commissie activiteiten verdient wederom een pluim voor het
vele werk dat is verzet. De voorzitter geeft een kort overzicht. De
veilingen en verlotingen verlopen voortreffelijk. Pierlo doet een
beroep op de kopers van kavels om direct na ontvangst de
gekochte waar te bekijken en niet na enige weken met een klacht te
komen. Daar kunnen we helaas dan niet meer op ingaan.
De commissie ledenwerving heeft zoals gebruikelijk weer goed
werk gedaan 19 nieuwe leden erbij.
Ook de jeugdafdeling floreert. Ledental is afgelopen jaar verdubbeld.
De door de jeugdcommissie ontwikkelde spelen trekken veel
belangstelling vanuit het land en vanuit de Bond
Wat Novioposta betreft gaat alles nog uitstekend. Bij de
tentoonstellingen is er geen verhoging van het aantal deelnemers te
zien, doch wel in het niveau van de inzendingen. Jo Furer heeft dit
jaar een prijs in de wacht gesleept met de schrijfwedstrijd. De
verslagen van de FDC-dienst, de nieuwtjesdienst en de
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rondzenddienst worden in het kort behandeld. De voorzitter maakt
de leden er nogmaals op attent dat er een verplichting bestaat om
bij ontvangst en afgifte van een rondzending de kaart te laten
aftekenen. Wij zijn weer met narigheid geconfronteerd De
penningmeester zal vanaf 1-9-1999 worden geassisteerd door de
heer Dezaire. Over het verslag van de penningmeester zijn geen
vragen en/of opmerkingen
De kascontrolecommissie heeft de boeken en bescheiden
gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie stelt de
vergadering voor het bestuur te déchargeren, hetgeen met applaus
geschiedt.
Tevens volgt er een warm applaus voor alle werkers die zich zo
enorm hebben ingezet.
Benoeming kascontrolecommissie 1999. Het huidige lid R.
Halsema wordt voorzitter. De reserve, de heer R.Terwindt wordt lid
en de heer Van Rooijen wordt reserve.
Bestuursverkiezing. De heren Pierlo en Van Rooijen zijn aftredend,
doch hebben zich herkiesbaar gesteld. Bij gebrek aan
tegenkandidaten worden zij bij acclamatie herbenoemd.
Vaststellen contributie. De contributie blijft per 1-9-1999
gehandhaafd op F 40,-, doch de voorzitter merkt op dat dat in de
toekomst wel enigszins kan wijzigen. Er is nog steeds de dreiging
van de zaalhuur en ook het Maandblad zal mogelijk in prijs worden
verhoogd. De voorzitter geeft een uitvoerig verslag van hetgeen
daarover in de Bondsvergadering is gezegd.
Uitreiking Jan Rijsdijkprijs. Het bestuur is van mening en heeft
daarbij de instemming van de heer Rijsdijk om de de prijs dit jaar uit
te reiken aan de heer EC.Lorentz voor zijn tomeloze inzet voor de
jeugd. Deze wordt hem door Rijsdijk zelf onder luid applaus
uitgereikt.
Ook de heer P.Moolenaar wordt in het zonnetje gezet voor het vele
belangeloze werk dat hij in de loop van vele jaren heeft gedaan.
Hem wordt een fles cognac aangeboden.
Mededelingen. Op 15 oktober 1999 start een cursus BBF. Nadere
aanwijzingen volgen in Novioposta van juni 1999.
De volgende algemene ledenvergadering is vastgesteld op 7
januari 2000 en niet in februari zoals eerder aangekondigd. Dit
heeft o.a. te maken met het nieuwe verenigingsjaar.
Rondvraag. Er waren geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder een prettige
voortzetting van de avond.
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Jaarlijks uitstapje jeugdpostzegelclub 'De Klokketoren'
Op zaterdag 5 juni vertrokken 12 jeugdleden en 6 begeleiders/chauffeurs voor het
jaarlijks uitstapje naar FILAPOST in Berkel Rodenrijs. Aldaar werd het hele
gezelschap hartelijk onthaald op limonade/koffie en gebak waarna de eigenaars van
FILAPOST een rondleiding door hun immense postzegelbedrijf verzorgden. Daarna
kon ieder snuffelen in de haast onafzienbare hoeveelheid dozen naar geschikt
filatelistisch materiaal. De jeugdleiding ontving tevens voor de deelnemende kinderen
en de jeugdclub een filatelistische attentie. Deze attentie werd overigens uitgereikt op
de maandelijkse clubavond van 11 juni, toen 'De Klokketoren' feest vierde voor de
toekenning van de Jan Rijsdijk-prijs aan Dick Lorentz. Na het interessante bezoek aan
FILAPOST werd in een permanente hoosbui koers gezet naar Hoek van Holland,
waar een straffe wind alle lelijke wolken voor ons wegwaaide en we enkele
schitterende zonovergoten uren op het strand en de grote pier konden doorbrengen
met een lekkere zak friet als afscheid. En je mag het geloven of niet, maar twee
dapperen gingen uit de kleren en stortten zich in de Noordzee (BRRR!).
Henny van Rooijen
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