Een voorspoedig nieuwjaar
We staan aan de vooravond van een nieuw jaar. Een jaar met een prachtig getal, 2000.
Zijn we na al die jaren verlost van de begincijfers 19. Nou ja verlost, we waren er
aardig aan gewend. We zullen ze missen. Houdt uw computer dit? Laten we het
hopen. Laten we hopen dat niet alleen de computer het goed blijft doen, maar ook de
andere facetten van het leven. Laten we hopen dat onze gezondheid goed blijft, en als
die niet goed is, in ieder geval beter wordt.
Dat wensen wij alle leden. Een goede gezondheid en daarbij geen andere zorgen, ook
niet voor uw verwanten. Een goed filatelistisch jaar wordt het dan vanzelf wel.
Nogmaals, een heel voorspoedig 2000!!
Het bestuur.

Van de ledenadministratie
Bij deze doe ik een dringend beroep op al onze leden om bij
mutaties welke te hunner kennis komen deze alleen en
uitsluitend aan de ledensecretaris, de heer J.Ebben,
Jekerstraat 15, 6542 RZ Nijmegen, tel. 024-3771648, op te
geven. Hij zorgt ervoor dat alle mensen die met deze
mutaties moeten werken deze ook krijgen. Bestuursleden
werken hard voor de vereniging doch zitten niet op onnodig en vaak overbodig werk
te wachten. Bovendien moet de vereniging vaak onnodige portokosten betalen, en ook
de leden kunnen met één berichtje volstaan. Door de ledensecretaris worden ingelicht:
secretaris, penningmeester, hoofd rondzendingen die ook zorgt voor de subhoofden,
hoofd nieuwtjesdienst, hoofd FDC-dienst, administratie maandblad, en verzending
Novioposta. Vaak worden mutaties in veelvoud rondgestuurd door de leden en de
ontvangers moeten steeds maar weer nagaan of een mutatie al bij een ander is
verwerkt etc.
Het gaat om de volgende mutaties: Verhuizingen, overlijdensberichten uit kaart of
krant e.d. Aanmelding als lid via een ander lid, bedankjes als lid, kortom alles wat met
leden te maken heeft.

Prijzenfestival
Dit is geen reclame van een firma als "Het Beste". We kunnen er niet onderuit: er zijn
in de nationale schrijfwedstrijd van de NVPV een aantal prijzen in Nijmegen terecht
gekomen. De eerste en tweede prijs voor een artikel in een blad van een NVPV
vereniging ging naar resp. de heer F. van der Harst en de heer A. Bosman. De prijs
voor het beste verenigingsblad ging naar "Waalzegel". Noviopost deed mee met een
artikel van J. Mulder en won een tweede prijs. Alle winnaars bij deze van harte
gelukgewenst met het resultaat.
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Veiling
De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is vastgesteld
op 14 februari. Tot die datum kunt u uw lijsten inleveren bij
de veilingmeester H. Pierlo. Zoals de meesten intussen wel
weten, is het nodig om gescheiden lijsten te maken voor losse
nummers/series en grotere kavels als stockboeken, albums en
grote mappen. Begin het jaar 2000 goed en stuur uw lijsten
naar: H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
Nog even en dan hebben we in februari onze jaarlijkse ongeregelde veiling (rommel
veiling, opruim veiling). Tijdens de lange winteravonden heeft u de gelegenheid om de
kasten na te kijken en al het overtollige materiaal in dozen te stoppen. Deze dozen zijn
uitermate geschikt voor de ongeregelde veiling. Snel veel materiaal de deur uit. Dus
geen losse nummers, series of insteekkaartjes inleveren. De kavels moeten genummerd
zijn. Maak een lijst met nummers van het materiaal dat u inlevert en zet daarop de
minimale inzetpijs.
Voor aanvang van het officiële gedeelte op 4 februari levert u alles bij de
veilingmeester uw materiaal met lijst in. Per persoon mogen maximaal 10 kavels
worden ingeleverd. Als u meer kavels heeft dan zijn de kavels duidelijk te klein en zult
u wat moeten samenvoegen.
Na afloop van de veiling kunt u niet verkochte kavels direct mee naar huis nemen of
besluiten dat ze tijdens "Postzegel Totaal" aan de man gebracht worden.
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Van de secretaris
Het service-pakket voor de leden is met ingang van
heden uitgebreid. De Nederlandse Bond van
Filatelisten Verenigingen heeft ons namelijk ter
beschikking gesteld
een overzicht van de
aanwinsten van de Bondsbibliotheek 1987-1997.
Het is onze vereniging toegestaan dit overzicht aan
de leden door te geven.
Wij hebben besloten van dit aanbod gebruik te
maken door het tegen kostprijs ter beschikking te
stellen.
Dit kan op twee manieren. Ten eerste door levering van een papieren versie, ten
tweede door een electronische versie. De papieren versie is in een plastic ringband
vergaard en kost F 25,00. De electronische versie is op 3,5" floppy en kost F 5,50.
De catalogus is in WordPerfect vervaardigd, maar kan ook in Word worden gelezen.
De manier van inlezen bij Word kan per versie verschillen, omdat er geconverteerd
moet worden. De handleiding of helpfunktie van Uw tekstverwerker kan U indien
nodig hierbij helpen.
Telefonisch bestellen bij de secretaris J.G.M. Rademaker, tel. 026-3340331.
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Rondzending tijdschriften
Sinds enige jaren (acht ondertussen) heeft onze
vereniging de beschikking over een leesmap met
filatelistische lectuur De beheerders:
J. Diesveld, Wendelenkamp 42, 7071 TX DINXPERLO
Tel.: 0315 - 652179.
Hand-en-span-diensten worden geleverd door:
J. Toussaint. Waterstraat 4, 6573 AB BEEK UBBERGEN Tel. 024 -6841851.
Bij hen kunt u terecht voor inlichtingen en voor het eventueel af staan van filatelistisch
materiaal. Geschikte tijdschriften zijn altijd welkom. Welke tijdschriften kunt U zoal in
de rondzending verwachten ?
Getracht is om zoveel mogelijk leden te bereiken. Daarom zijn tijdschriften van
diverse landen opgenomen. Ook aan de thematisch verzamelaar is gedacht. Hier een
korte toelichting op de opgenomen bladen.
Themaphila (Nederlandstalig)
Een Belgisch tweemaandelijks tijdschrift voor de thematische filatelist. Interessante
thematische onderdelen als postwaardestukken, stempels, enz. worden nader
toegelicht. Diverse thematische verzamelingen worden besproken en er wordt dieper
ingegaan op de F.I.P. regels.
Thema (Nederlandstalig)
Dit is de Nederlandse tegenhanger van Themaphila. Verschijnt vijfmaal per jaar.
Hierin staan zeer uitgebreide lijsten van postzegels die worden gerubriceerd in ca. 65
tal categorieën
Michel Rundschau (Duitstalig)
Maandelijks lijsten en afbeeldingen van zegels van alle landen van de wereld;
aanvullingen op de Michel catalogi, en voorzien van de nieuwe (Michel)nummers.
Postzegelboekjes en postwaardestukken worden eveneens gecatalogiseerd. Het bevat
ook lezenswaardige artikelen over onze hobby.
DBZ (= Deutsche Briefmarken Zeitung) (Duitstalig)
Iedere 2 weken verschijnt de DBZ. Voor een filatelist is dit een geweldig blad. Heel
veel advertenties; naast leerzame en gespecialiseerde artikelen over onze hobby,
vinden we de gegevens over de nieuwtjes (ook postwaardestukken) en de beschikbaar
zijnde frankeer- en gelegenheidsstempels, van de hele wereld.
Gibbons Stamp Monthly (Engelstalig)
Iedere maand verschijnt dit door Stanley Gibbons uitgegeven postzegelblad. In dit
blad zijn de aanvullingen op de "Stanley Gibbons Catalogue opgenomen, met de SGnummenng. Naast de nodige advertenties en lezenswaardige 2irtikelen, die vooral op
de voormalige Britse gebieden georiënteerd zijn.
De Postzegel (Nederlandstalig)
Een maandelijks verschijnend Belgisch tijdschrift. Het omvat veel interessante studies
en rubrieken van filatelisten uit binnen- en buitenland, een goede aanvulling op het
Nederlandse blad Philatelie.
8

Verder zullen in de rondzending tijdschriften worden opgenomen die door de leden
gratis worden verkregen (op allerlei beurzen of tentoonstellingen).
De samenstelling van het aangeboden pakket kan ieder jaar, indien de deelnemers dit
wensen, worden aangepast. Het heeft geen starre samenstelling.
Ieder lid van de vereniging kan aan deze rondzenddienst deelnemen. De deelnemers
wonen nogal verspreid over Nijmegen en omgeving, zodat u er rekening mee moet
houden dat de volgende deelnemer niet vlak om de hoek woont.
Het spreekt vanzelf dat aan zo'n rondzending kosten zijn verbonden. Kosten die niet
door de vereniging gedragen kunnen worden. Iedere deelnemer zal moeten bij dragen
aan de abonnementskosten. De kosten bedragen fl. 18, - per jaar. Betaald moet worden
door overmaking op postgironummer: 302244 ten name van: Filatelistenvereniging
Noviopost Bibliotheek, Wendelenkamp 42, 7091 TX Dinxperlo.
In een jaar ontvangt de deelnemer meer dan 60 tijdschriften. Iedere deelnemer heeft
de aangeboden leesmap 7 dagen ter beschikking (dus altijd een weekend erbij).
Het is logisch dat de deelnemers niet altijd op de dag van uitgifte de leesmap thuis
bezorgd krijgen. Als extra service aan de deelnemers van deze rondzending kunnen na
het verschijnen van het blad, kopieën gemaakt worden (tegen kostprijs) van artikelen,
stempels en andere bijzonderheden die betrekking hebben op het verzamelgebied van
de deelnemers.
Wilt U deelnemen aan bovengenoemde rondzending, geef U dan op aan de beheerder
(zie het begin) en vermeld dan ook of U kopieën van bepaalde onderwerpen vooraf
wilt ontvangen.
De deelnemers ontvangen bij de aanmelding een rondzend-reglement. We hopen op
een aantal nieuwe deelnemers.
Het bestuur.

Tentoonstelling 2000
Op een van de Noviopost bijeenkomsten is een plan ontstaan om met een groot aantal
leden een zogenaamde Eeuw tentoonstelling te maken. Wij vragen u, leden van
Noviopost, een of meerdere A4's te maken over onderwerpen uit de afgelopen eeuw.
Het is de bedoeling dat u een jaartal uit de 20-stc eeuw kiest waar iets gebeurd is dat
met postzegels, brieven of stempels te illustreren is.
Het mogen onderwerpen uit de hele wereld zijn en dus ook filatelistisch materiaal uit
de hele wereld. Elk blad (A4) heeft als kop een jaartal en daaronder een kleine tekst
over het bewuste onderwerp. Om te voorkomen dat veel dezelfde jaartallen gekozen
worden, heeft de voorzitter ondergetekende gevraagd een en ander te coördineren
Wilt u meedoen met een of meerdere onderwerpen, bel dan vooraf even. Er hebben
zich al een aantal deelnemers opgegeven en de datum van de tentoonstelling is 12 mei
2000. Misschien dat alle 100 jaar vullen niet mogelijk is maar met zoveel leden moeten
we toch heel ver kunnen komen. Voor meer informatie of aanmelding voor deelname,
bel naar:
Jan Spliet, Niek Engelschmanlaan 50, tel. 024 3565948.
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Agenda jaarvergadering 7 januari 2000
De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 7 januari 2000.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening, een woord van welkom en herdenking.
2. Notulen van de jaarvergadering van 7 mei 1999 (Novioposta nr.65).
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. FDC-dienst
k. penningmeester
4. Verslag kascontrolecommissie 1999.
5. Benoeming kascotrolecommissie 2000.
6. Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden zijn A. Maes, Th v. Hoogstraaten en A Thijssen.
Ze stellen zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt tevens voor J. ten Dam te benoemen in een bestuursfunctie.
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).
7. Vaststellen van de contributie voor het komende jaar.
8. Uitreiking Jan Rijsdijk-pnjs.
9. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Jan Rijsdijk-prijs
U bent zo van ons gewend dat wij foto's
plaatsen als er belangrijke gebeurtenissen zijn.
De uitreiking van de Jan Rijsdijk-prijs is zo'n
gebeurtenis. Helaas kreeg de redactie de foto
te laat aangeleverd, maar we maken dat goed
door de plaatsing van een foto van de uitreiking op 7 mei 1999 aan E.C. Lorentz.
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Tentoonstellers
Denk nu niet, dat is niets voor mij, dat kan ik niet of
zoiets. Op de ledenavonden hebben we de laatste jaren
al heel wat gezien. Wij verwachten geen topcollecties,
maar gewoon leuke verzamelingen die het grote pubhek
weet te waarderen. In het jaar 2000 willen we op
"Postzegel Totaal" laten zien wat de vereniging in huis
heeft. Als we kijken naar het grote aantal deelnemers
aan de cursus filatelie, moet het toch niet zo moeilijk
zijn om een paar nieuwe deelnemers te vinden. Geef u
op bij J. Furer, Fr. v.d. Puttestraat 27, 6535 WD Nijmegen, tel. 024-3562712
Dit jaar is er op 4 en 5 november een tentoonstelling "Berg en Dal 250 jaar". Als u
denkt iets te kunnen presenteren dat daar mee te maken heeft, neem dan contact op
met J. Furer. Dit is natuurlijk wat moeilijker dan "Postzegel Totaal", maar het is wel
een grote uitdaging om op deze tentoonstelling in het Golden Tulip Hotel Val Monte
te staan. We weten dat onze leden niet snel ergens voor terug deinzen, dus we
verwachten een paar aanmeldingen.
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