zondag 5 november
- Internationale postzegelbeurs in hotel Erica te Berg en D a l van 10.00 tot 16.00 uur
Tussen hotel Erica en hotel Valmonte rijdt geregeld een paardenkoets.
dinsdag 21 november, Middagbijeenkomst
maandag 27 november, Regionale ruilavond
- Speciaal thema voor deze avond: Benelux.
Nadere informatie in het volgende nummer van Novioposta.
vrijdag 1 december (1e vrijdag)
- Traditionele bingo met prachtige filatelistische prijzen.
- Tentoonstelling van werkstukken van de BBF-cursisten.
maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond
dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst
Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten
plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de B r u ï n e w e g (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 jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de
vrijdagen 9 juni, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

Veiling
De laatste dag om uw lijsten (gescheiden voor "losse
nummers" en grotere kavels) in te leveren, is op 1 september
2000. De lijsten die daarna worden ingeleverd, zullen
automatisch naar de veiling in het voorjaar van 2001 worden
geschoven. Helaas is het vanwege vakanties e.d. niet mogelijk
om de te laat ingeleverde lijsten nog te verwerken voor de
grote veiling op 4 november. Het adres van de veilingmeester
is:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.

3

BBF-cursus
Op donderdag 12 oktober 2000 om 19.30 uur starten we in
de Klokketoren een nieuwe cursus B(egeleiding) B(ij)
F(ilatelie). O o k deze cursus wordt verzorgd door het duo
Bert Langhorst uit Helmond en ons lid Gerard Kolman uit
Escharen.

Het is dezelfde cursus als die van oktober
1999.
In deze cursus laten ze u kennismaken met de 12 filatelistische elementen, die in
iedere verzameling aangebracht kunnen worden, daarin thuis horen en er zeker in
passen.
De cursus laat u 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 m e e r dan een complete postzegelverzameling.
Tijdens de cursus zal er een werkstuk gemaakt moeten worden. Het is dus niet alleen
maar zitten en luisteren. De duur van de cursus is 4 avonden van ongeveer 2 uur,
steeds met enkele maanden tussenruimte.
De kosten van de cursus worden door de Bond en Noviopost betaald. De cursisten
betalen f 25,- voor het cursusmateriaal: 120 pagina's naslagwerk op A - 4 formaat.
U kunt zich opgeven bij onze voorzitter J.Toussaint, schriftelijk: Waterstraat 43, 6573
AB Beek-Ubbergen of telefonisch: 024-6841851 of gewoon op een van onze
bijeenkomsten.
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23 maart 1919 Rotterdam Arie Bosman 17 januari 2000 Nijmegen
Maandag 17 januari 2000 bereikte ons het bericht van het overlijden van Arie Bosman.
Arie Bosman was de medeoprichter en eerste voorzitter van Noviopost.
In de beginperiode van Noviopost moest er veel werk verzet worden om de
vereniging draaiende te krijgen en te houden. Arie Bosman zette er samen met enkele
bestuursleden de schouders onder en de vereniging groeide. Hij legde de basis voor
een stabiele filatelistenvereniging.
Wegens gezondheidsredenen stelde hij in 1989 zijn functie als voorzitter beschikbaar.
Als blijk van waardering voor het vele werk dat hij voor de filatelie had verricht, werd
hem door de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen de bondsspeld in zilver
uitgereikt.
D o o r Noviopost werd hij benoemd tot erelid van de vereniging.
Op 3 mei 1990 volgde tijdens de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur,
de benoeming tot ere-voorzitter.
De laatste jaren verzorgde hij mede de rubriek "Postwaardestukken" voor het
maandblad "Filatelie".
Het overlijden van Arie Bosman is niet alleen een groot verlies voor de Nijmeegse
filatelie, maar ook voor het landelijk postzegelgebeuren.
We zullen hem zeker missen.
Dat doen ook de kinderen en vooral de kleinkinderen, die hun opa nog lang in hun
midden hadden willen hebben.
We wensen allen veel sterkte om dit groot verlies te dragen.
J.P.Toussaint
(voorzitter)

Poststukken-avond
Een keer per jaar organiseren we een poststukken-avond.
Poststukken en zeker postwaardestukken zijn niet meer
weg te denken uit een moderne filatelistische verzameling.
Vraag het maar aan de leden die de BBF-cursus volgen.
Op de poststukkenavond worden de leden in de
gelegenheid gesteld hun verzameling
met deze filatelistische elementen aan te vullen. Het is dan wel zaak dat we allemaal
wat poststukken meebrengen. Poststukken die voor u misschien niets betekenen
kunnen voor een ander juist wel van waarde zijn. Breng dus allemaal wat mee! Ruim
op die schoenendozen met poststukken. Op deze manier is het misschien mogelijk te
ruilen. Wie weet.
Heeft u echt mets, komt u dan toch gerust. We zorgen er voor dat handel met
gesorteerde en ongesorteerde brieven aanwezig is.
De poststukkenavond vindt plaats op vrijdag 1 september 2000 (zie programma 2e
helft 2000)
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In memoriam Arie Bosman
Filatelistische artikelen publiceren "die voor een ieder leesbaar en goed te begrijpen
zijn", was de doelstelling die in het eerste nummer van Novioposta geformuleerd werd.
Het is niet moeilijk om in die formulering de hand te zien van Arie Bosman, die in
1984 voorzitter was geworden van de nieuwe vereniging Noviopost.
Zoals die nieuwe vereniging een voortzetting was van Afdeling Nijmegen van De
Globe, zo was het nieuwe clubblad de opvolger van Nimposta, waarop Bosman ook al
fors zijn stempel had gedrukt.
Arie Bosman heeft in zijn leven op filatelistisch gebied veel gepubliceerd, en hij is daar
tot op het laatst mee doorgegaan. In zijn 81e levensjaar was hij nog de drijvende kracht
achter het onvolprezen blad Waalzegel en redacteur Postwaardestukken van het
Maandblad Filatelie. En al had hij het weieens over "kalmer aan gaan doen" en
"activiteiten afstoten", in de praktijk ging hij gewoon door met zijn bezigheden. Wie
hem kende, verwachtte eerder dat Bosman als publicist zijn honderdste verjaardag nog
zou vieren dan dat er opeens een eind zou komen aan die gestage stroom van
artikelen.
Aan onderwerpen had Bosman nooit gebrek. Of het nu ging over brieven uit de
Napoleontische tijd, of over de "stiefkinderen van de filatelie", over
voorafstempelingen, portzegels of verhuiskaarten: hij wiep zich op de materie en wist
er een mooi artikel over te schrijven. Bij alles wat hij schreef had hij de toekomstige
lezer in gedachten, en je kon hem dan ook geen groter plezier doen dan op te merken
dat zijn artikelen zo begrijpelijk geschreven waren. Want daar draaide het bij Arie
Bosman om: hij hield zijn kennis niet voor zichzelf, maar deelde ze royaal met
anderen.
Er kwam echter wel een einde aan zijn activiteiten, en het kwam volkomen
onverwacht. Arie Bosman is overleden zonder afscheid te kunnen nemen van zijn
familie en van zijn vele vrienden en bekenden.
Wat blijft, zijn de herinneringen en de vele publicaties. Want wie schrijft, verdwijnt
nooit helemaal.
Hij ruste in vrede.
Redactie Novioposta
Van een oud-redacteur van Novioposta ontvingen we de volgende reactie:
"Via een e-mail bereikte mij het bericht van het overlijden van de heer Bosman.
Waarlijk een groot verlies, als verenigingslid, als oud-bestuurslid, als redactielid, als
grote organisator van velerlei evenementen, als deskundige op een groot aantal
filatelistische gebieden, en bovenal als beminnelijk mens, met een goed gevoel voor
humor en een goed relativerend vermogen.
Ik wens de vereniging sterkte bij dit gemis.
Ik heb na het lezen van dit nieuws in stilte afscheid genomen van Arie."
Nico van de Water
25 januari 2000, Dublin, Ierland
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Schrijfwedstrijd
Op 8 april was de uitslag van de schrijfwedstrijd
georganiseerd door de N V P V . Wij deden met
Novioposta
mee
in
de
categorie
'Beste
Verenigingsblad'. Op 6 mei hebben we van de
organisatie de officiële uitslag vernomen. Een tweede
prijs was het resultaat. Als alles goed is gegaan, is hij
op de verenigings avond in mei uitgereikt aan de
heer Straaten. Onze illustrator verdient deze prijs ten
volle vanwege zijn jarenlange bijdrage aan ons blad. Want waar zouden we zijn zonder
de jaarlijkse Kersttekening en de illustraties bij het verenigingsnieuws?
Een ander succes was de fraaie beoordeling van het artikel over Buizenpost in het
Maanblad dat verschenen was in het bestuursblad van de N V P V . Met dit artikel
wonnen we vorig jaar een tweede prijs. Helaas vergat het Maandblad te vermelden dat
het artikel was overgenomen uit Novioposta. Ook de goede gewoonte dat een kopie
van het blad waarin een overgenomen artikel staat naar de auteur gaat, is door de
N V P V niet gedaan. Jammer, want goede gewoontes zijn er om in ere te houden.

Rondzendingen en de E U R O
Aan de inzenders van rondzendboekjes.
In verband met de omschakeling van guldens naar
euro's in het jaar 2002 hebben wij gemeend U te
moeten informeren wat ons standpunt hierbij is.
Wij gaan hierbij uit van de volgende stelregels:
1.
Geen boekjes inleveren waarbij de prijzen
in guldens en in euro's zijn aangegeven. D i t geeft bij de afwikkeling en
administratie een onoplosbare verwarring met een grote kans op fouten;
2.
Alle boekjes geprijsd in guldens gaan bij ons of op 1 augustus of in november
2001 uit de roulatie, worden teruggezonden naar de inzenders en worden in
guldens afgerekend.
3.
Alle boekjes die na 1 januari 2001 bij ons worden ingeleverd moeten geprijsd
zijn in euro's. Deze boekjes gaan in augustus 2001 bij ons in roulatie en worden
in 2002 afgewikkeld en afgerekend in euro's.
In de volgende Novioposta zal een omrekentabel afgedrukt waarmee U gemakkelijk
zelf de prijzen kunt bepalen.
Wij hopen U hiermee van dienst te zijn en mocht U nog vragen hebben, dan horen we
die graag van U zodat wij daarop kunnen reageren.
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RONDZENDINGEN
Zoals vele deelnemers zeker nog zullen weten,
hebben we aan het begin van het vorige rondzendjaar
een berichtje meegegeven in alle doosjes. De
bedoeling was vooral om U te herinneren aan een
aantal afspraken en ook om duidelijk te maken wat er
zou gebeuren als een en ander mis zou gaan.
Hieronder nogmaals die tekst ter herinnering.

BELANGRIJK BIJ RONDZENDINGEN
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LAAT ALTIJD UW KAART A F T E K E N E N !

In het afgelopen seizoen is er in een sectie een zending verdwenen. Het is gebruikelijk
om bij de opsporing daarvan om uw aftekenkaart te vragen. U kunt in bepaalde
gevallen aansprakelijk worden als U geen bewijs van doorgave hebt.
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Z E N D I N G E N NA 3 D A G E N D O O R G E V E N !

Soms worden zendingen te lang gehouden. Een enkele dag is niet zo erg, maar een
aantal leden vindt 3 weken of een maand blijkbaar ook normaal. En dat meerdere
keren in een jaar. In dergelijke gevallen worden die leden uit de rondzending gehaald.
(Het kost de club inkomsten en de overige leden zendingen. O o k valt de verzekering
weg). Ontvangt U (om deze reden) geen rondzending meer, neem dan eens contact
op. Wie weet kunnen we nieuwe, betere afspraken maken.

111

H E T W E I G E R E N VAN Z E N D I N G E N !

Wanneer U te kennen hebt gegeven dat U wilt deelnemen aan de rondzendingen, dan
gaan we er van uit dat U deze ook accepteert als men er mee aan de deur komt.
Weigeren kan eigenlijk niet. K u n t of wilt U tijdelijk geen rondzending ontvangen, dan
kunt U dit melden aan het sectiehoofd. D i t bespaart mensen veel ergernis. Na
meerdere weigeringen wordt U van de lijst geschrapt. U kunt altijd contact opnemen
om een en ander anders te regelen.

TER ILLUSTRATIE DAN NU EVEN EEN PRAKTIJKVERHAAL.
Een van de rondzendhoofden constateert dat een deelnemer een vergissing heeft
gemaakt van enkele guldens en maakt dit lid daar via een correctie-briefje op attent
door het nog te betalen bedrag aan te geven. Tevens maakt hij duidelijk dat de termijn
van 3 dagen is overschreden (ontvangen: 1-8, verzonden 6-8) en geeft als toelichting
voor de 20 cent boete: "meer dan 5 dagen in uw bezit geweest".

8

Reactie van de deelnemer (na het woord "meer" te hebben onderstreept): Citaat; "5
dagen is niet "meer" (!) dan 5 dagen. Van dit soort muggensifterij ben ik niet gediend.
G E L I E V E MIJ A F T E V O E R E N V A N D E Z E R O N D Z E N D I N G E N . " (einde
citaat)
R E A C T I E Waar veel deelnemers niet bij stil staan is dat er jaarlijks zo'n 550 keer in
een sectie een zending wordt aangeboden, (bestaande uit 1 of 2 dozen).
Als dan in elke sectie maar een lid dozen te lang vasthoudt, dan kost dat de club- en
dus ook U- zo'n slordige 2500 dagen of meer voor rondzendingen. In de praktijk wil
dat zeggen: ongeveer 100 zendingen, dus 18% van het totaal. Bij een provisie van ca. fl
8000 is dat een bedrag van omstreeks 1400,-- op jaarbasis. En dat is heel wat. Mensen
die trouw hun boete invullen verzachten dat leed wel wat, maar het blijft jammer geld.
De reactie van bovengenoemde deelnemer is ook in de essentie niet juist, omdat
volgens ons 1 t/m 6 dagen van augustus wel degelijk 6 dagen zijn en de muggenzifterij
dus eerder elders gezocht moet worden.
Overigens doen we helemaal niet zo moeilijk als er eens een dagje meer wordt
gebruikt. In het genoemde geval echter was mede het onjuiste telwerk van de
uitgenomen postzegels (en de extra tijd die dit weer heeft gekost) aanleiding om ook
de boete mee te nemen. Men realiseert zich vaak niet dat slordigheden bij de telling
door leden vervolgen wel weer moeten worden opgespoord, gemeld en gecorrigeerd,
dus eigenlijk had een volgend punt van onze belangrijke mededeling moeten luiden:
LET OP TELFOUTEN!

FRAUDE
Helaas moeten we telkens weer vaststellen dat er leden zijn die niet met hun vingers
van andermans eigendom kunnen afblijven. Wat exact de drijfveren zijn van die lieden
is ons niet bekend, maar zelfs zegels die vijftien cent kosten worden soms door een
ander zegel vervangen. Het is uiteindelijk de nekslag voor elke vereniging als we deze
lieden niet weten op te sporen en vervolgens uit onze club weten te verwijderen.
Daarom hierbij nogmaals het verzoek om goed op te letten of er misschien iets niet in
de haak is met een zending of een boekje. Maak daar direct melding van. Beter een
keer loos alarm dan steeds dingen over het hoofd zien. Hoe eerder geconstateerd, hoe
minder personen er gecontroleerd dienen te worden.

TENSLOTTE
Prima boekjes met fatsoenlijke prijzen lopen uitstekend. Plak aub meer van die
boekjes voor de rondzending. Er zal meer toezicht komen op boekjes van (zeer)
slechte kwaliteit of met uitsluitend massawaar. Deze proberen we te weren. Ook 50
keer hetzelfde boekje plakken levert geen resultaat op. Boekjes hoeven niet maagdelijk
nieuw te zijn (reeds elders gelopen is wel acceptabel) maar dienen wel een echt aanbod
te bevatten. L u k t dat niet dan zullen deelnemers ook niet langer worden geprikkeld
om steeds weer iets nieuws te vinden.
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Automatische Incasso Rondzendingen
Op de laatste jaarvergadering heeft de penningmeester
de heer A Thijssen gesproken over de moeilijkheden
die ontstaan als deelnemers aan de rondzenddienst hun
aankopen willen betalen.
Na enige maanden ervaring met de administratie van al
die honderden kleinere en grotere bedragen kan ik dit
alleen maar beamen.
Vandaar dat ik al de deelnemers aan de rondzendingen
wil voorstellen om gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van een automatische
incasso. D i t is niet alleen goedkoper voor de club, maar bespaart vooral veel tijd. Niet
alleen voor de administrateur maar vooral voor de deelnemer, omdat die geen betaalopdrachten meer hoeft uit te schrijven. D o o r deze automatische incasso blijven
bovendien de verschuldigde bedragen beperkt.
Een ander bijkomend voordeel is er te zien in verband met de invoering van de
E U R O . Banken zullen bedragen, zodra dat is vereist, omrekenen in Euros.
Voor een automatische incasso is nodig dat de bijgevoegde groene kaart geheel wordt
ingevuld. Als deelnemer blijft U de zeggenschap houden over de tegoeden bij bank of
giro. Want als naar uw mening foutieve bedragen worden ingehouden, kunt U deze
met de gele kaart onmiddellijk laten terugboeken.
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De machtiging geheel intrekken is natuurlijk ook mogelijk. Daarvoor vindt U een rode
kaart bijgevoegd.
Ik hoop dat veel deelnemers aan de rondzendingen de moeite willen nemen om een
machtigingskaart in te vullen en op te sturen. Dan kan er met ingang van het nieuwe
seizoen op de nieuwe manier betaald worden. Hierbij wordt voorgesteld om op een
vaste datum iedere maand alle openstaande bedragen te innen (boven een bepaald
minimum). Een toereikend saldo op uw rekening is dan wel nodig, maar een
telefoontje is voldoende om een maand over te slaan of toch zelf te betalen.
Ten slotte zoals de belastingdienst zegt: "Betalen kunnen we niet leuker maken, maar
wel gemakkelijker".
Voor nadere informatie kunt U bellen naar:
Gerard Dezaire
024-3446150 ('s avonds)

Noviopostje
Aangeboden: Maandblad van 1964 tot heden. Gratis af te halen bij:
L.P. Straaten, tel. 024-3776963
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