Een voorspoedig nieuwjaar
Onze vereniging sluit weer een goed jaar af. Alles draait zoals het draaien moet. De
leden zijn tevreden, dus houden we het zo.
We kijken vooruit en zien dan dat ons in het komende jaar een verhoging van de
kosten voor onze aktiviteiten te wachten staat. De bondscontributie gaat sterk
omhoog en we moeten voor alle activiteiten in de Klokketoren huur gaan betalen.
Dit zal echter ons plezier in de hobby beslist niet verpesten. Daar zorgen we voor.
Het wordt ondanks deze "wolken" een voorspoedig nieuwjaar.
Dat wensen we alle leden en hun verwanten. Veel voorspoed in onze hobby, maar
vooral een goede gezondheid. Het behouden of terugkrijgen van een goede
gezondheid is oneindig veel belangrijker dan het vinden van een langgezocht stuk
voor de verzameling.
Nogmaals het aller-allerbeste voor 2001.
Het bestuur

Vervolg op de cursus B B F
Op 12 oktober 2000 vond een vervolg plaats op de cursus Begeleiding Filatelie.
Uitgenodigd waren de deelnemers die al een stuk op weg zijn met hun "tentoonstellings object". Het was een interessante bijeenkomst waarin werd besloten om
regelmatig bij elkaar te komen.
Wat is het doel van deze bijeenkomsten? Na de cursus komen er nogal eens
praktische problemen om de hoek kijken, waar niet aan gedacht was toen men
tijdens de cursus enthousiast bezig was met de hoofdlijnen. Specifieke vragen over
het eigen verzamelgebied kwamen in de cursus natuurlijk niet altijd aan bod. Het
doel van de bijeenkomsten is om van elkaar te leren en te proberen de vragen die er
liggen op te lossen. En komen we er zelf niet uit dan zijn er mensen als Jo Toussaint
die voldoende relaties hebben om mensen te helpen.
Niet alleen de deelnemers aan de BBF-cursus mogen komen. Ook anderen zijn van
harte welkom. De volgende bijeenkomst is op 11-1-2001 om 19.30 in de Klokketoren.

Agenda jaarvergadering 5 januari 2001
De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 5 januari 2001.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening, een woord van welkom en herdenking.
2. Notulen jaarvergadering van 7 januari en de extra vergadering van 9 juni 2000.
3. Jaarverslagen:
a. secretaris
b. ledenadministratie
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c. commissie activiteiten
d. commissie veilingen/verlotingen
e. commissie ledenwerving
f. jeugdafdeling
g. redactie Novioposta
h. rondzenddienst
ï. nieuwtjesdienst
j. FDC-dienst
k. penningmeester
4. Verslag kascontrolecommissie 2000.
5. Benoeming kascontrolecommissie 2001.
6. Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden zijn voorzitter J.Toussaint en secretaris W.Goossens.
Ze stellen zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt tevens voor A.G. van de Berg 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).
8. Uitreiking van de Jan Rijsdijk-prijs.
9. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Notulen Ledenvergadering op 09-06-2000
Aanvulling van de Algemene Ledenvergadering van 07-01-2000
Notulen opgesteld door W. Goossens, secretaris
Agendapunten
1
2

Opening
Bestuursverkiezing
J.G.M. Rademaker treed af als secretaris, is niet herkiesbaar e.e.a. i.v.m.
verhuizing naar Leiden. Voorstel is om W. Goossens die zich bereid heeft
verklaard om zitting te nemen in het bestuur, te benoemen als secretaris.
3
Voorstel om J.G.M. Rademaker te benoemen als erelid.
4
Voorstel om de voorzitter v.d. Actdviteitencommissie A. Maas die in de Aprilbijeenkomst afscheid van ons heeft genomen, in de activiteitencommissie te
vervangen door A.G. v.d. Berg.
Deze treedt toe tot het bestuur.
Al deze voorstellen zijn op de extra ingelaste Ledenvergadering door de aanwezige
leden met algemene stemmen aangenomen.
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Notulen Algemene ledenvergadering 7 januari 2000.
1

2
3

6

Opening. De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor
alle aanwezigen. Hij deelt mede dat Mevr. Van Hoogstraaten als enige
bestuurslid wegens ziekte niet aanwezig is. Vraagt enkele ogenblikken stilte
voor degenen die ons in de afgelopen 8 maanden zijn ontvallen. Hij wijst erop
dat de agenda van deze vergadering te vinden is in Novioposta 66 (99-4) en de
notulen van de vorige jaarvergadering in Novioposta 65 ( 99-3). Hij wijst erop
dat een aanhangsel bij het jaarverslag op de tafels is gedeponeerd.Hij
attendeert dat dit keer de cijfers van de vereniging voor de eerste keer in
geconsolideerde vorm zijn gepresenteerd.
De notulen van de jaarvergadering van 7 mei 1999 worden ongewijzigd
goedgekeurd.
Vervolgens komt de gebruikelijke serie verslagen aan de orde. Er zijn geen
schokkende dingen gebeurd. Het bestuur heeft zich naar beste kunnen van
haar taak gekweten, dank zij de inzet van velen zelfs slechts weer beperkt heeft
moeten vergaderen.
Het ledenaantal laat een daling zien van 6 wat landelijk gezien een keurig
resultaat is. Noviopost is momenteel de grootste vereniging in Regio 8. (heel
Noord Brabant en een deel van Gelderland). Het is het eerste verslagje dat
van de heer Ebben komt.

4.

5.

6.

7.

De commissie activiteiten verdient wederom een pluim voor het vele werk dat
is verzet. De voorzitter geeft een kort overzicht. De activiteiten van P&P
vallen in 3 rubrieken uiteen. A. interne activiteiten, B.bibliotheek en leesmap en
C. externe activiteiten. Wat tentoonstellingen aangaat zijn er door de korte
duur van het verenigingsjaar weinig tentoonstellingen en weinig deelnemers,
maar die vielen wel in de prijzen. De veilingen en verlotingen verlopen
voortreffelijk. De commissie ledenwerving heeft weer aardig gescoord. In de
afgelopen 8 maanden 13 leden erbij. Vooral via de regionale ruilavonden. Ook
de jeugdafdeling floreert. Ledental is afgelopen periode gegroeid naar 50.
Wat Novioposta betreft gaat alles naar wens. De redactie ziet toch maar weer
elk kwartaal kans een goed blad in elkaar te zetten.Het wordt ook buiten onze
vereniging veel gelezen blijkens reacties van outsiders. De Rondzenddienst
heeft een wat minder resultaat behaald, doch nog altijd zodanig goed dat
menige vereniging daar slechts van kan dromen. Voorts wordt vermeld dat alle
problemen van verloren geraakte zendingen (ter waarde van ca F 11000,—)
vrijwel geheel zijn opgelost. In één geval is een wanbetaler door de rechter
veroordeeld tot betaling. Hiervoor is via de deurwaarder een betalingsregeling
afgedwongen.
De penningmeester geeft zelf een toelichting bij het gepubliceerde verslag in
het jaarverslag.
Hij gaat uitvoerig in op de moeilijkheden die ontstaan als men bij de afrekening
van rondzendingen geen lidnummer vermeld. Correctiebriefjes worden vaak
niet verwerkt e.d. De penningmeester boekt in principe in een rekeningcourant systeem, zodat elke betaling wordt aangewend voor de oudste
openstaande post(en).
Alle verslagen worden goedgekeurd.
De kascontrolecommissie heeft de boeken en bescheiden gecontroleerd en in
orde bevonden. De commissie stelt de vergadering voor de penningmeester en
het bestuur te déchargeren, hetgeen met applaus geschiedt. Tevens een applaus
voor alle werkers die zich zo enorm hebben ingezet.
Benoeming kascontrolecommissie 2000. Het huidige lid R. Terwindt wordt
voorzitter. De reserve, de heer P. van Rooij wordt lid en de heer J. Op den
Camp wordt reserve.
Bestuursverkiezing. Mevrouw Van Hoogstraaten en de heren Maes en Thijssen
zijn aftredend, doch hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen
tegenkandidaten en worden zij bij acclamatie herbenoemd. Het bestuur heeft
de heer J.ten Dam als bestuurslid voorgedragen en ook hij wordt met algemene
stemmen benoemd.
De voorzitter moet echter ook mededelen dat de secretaris voornemens is op
niet al lange termijn te verhuizen naar het westen des lands en dat deze het
verstandig vindt om nu alvast het einde van zijn bestuurslidmaatschap aan te
kondigen om een eventuele opvolger behoorlijk te kunnen inwerken.
Vaststellen contributie. De contributie blijft per 1-9-2000 gehandhaafd op F
40,—, doch de voorzitter merkt op dat dat in de toekomst wel enigszins kan

7

wijzigen. Er is nog steeds de dreiging van de zaalhuur en ook de
Bondscontributie kan vanwege de zgn renteknip een rol gaan spelen.
8.
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
P. Moolenaar voor zijn inzet achter de schermen. De prijs wordt door Rijsdijk
zelf onder applaus uitgereikt.
9.
Mededelingen. Terugkomend op het a.s. vertrek van de secretaris kan het
bestuur mededelen dat er in principe een opvolger is gevonden in de persoon
van W.Goossens. Het bestuur is voornemens in de extra ledenvergadering, te
houden op 9 juni hem officieel kandidaat te stellen.
Voorts wordt aangekondigd dat in de toekomst nog uitsluitend Michel-catalogi
zullen worden aangeschaft die dan alle op 1 adres verkrijgbaar zijn.
De secretaris meldt dat de Nederlandse Mededingings Autoriteit heeft bepaald
dat de combinatie van catalogus en CD-Rom niet geoorloofd is en dat de
NVPH alle exemplaren uit de postzegelwinkels moet terughalen. Voortaan
moet men eventueel beide exemplaren kopen.
10. Rondvraag. Er wordt gevraagd of het in het kader van de betalingen van de
rondzendingen aan de heer Rijsdijk ook bonnetjes verstrekt kunnen worden.
Hiertegen is geen bezwaar.
Een lid vraagt of er ook een waarborgsom gestort kan worden als voorschot bij
de rondzendingen. Ook dat kan.
11. De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder een prettige voortzetting
van de avond.
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Veiling
Zoals in de agenda al staat aangekondigd is er op 2 februari
een ongeregelde veiling. Vanaf 19.00 tot 19.45 kunnen mensen
maximaal 10 kavels aanleveren voor deze veiling. De kavels
moeten vergezeld gaan van een lijst. Er mag alleen GROOT
materiaal ingeleverd worden. Geen losse zegels, series of
insteekkaarten. Alleen kisten, dozen, grote stockboeken en
stapels poststukken.
Voor de grote veiling op 6 april kan tot en met 4 februari "materiaal" ingeleverd
worden. Gescheiden lijsten voor losse nummers/series op kleine insteekkaarten en
groter materiaal als stockboeken, dozen grote insteekkaarten en albums moeten voor
4 februari 2001 bij de veilingmeester zijn. In overleg wordt geregeld wanneer het
materiaal daadwerkelijk bij de veilingmeester moet zijn. De losse nummers en series
moeten in de speciale omslagen zitten die bij de veilinghouder verkrijgbaar zijn.
Alles wat na 4 februari wordt ingeleverd, wordt onherroepelijk naar de volgende
grote veiling doorgeschoven.
Het adres van de veilingmeester is: H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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Goud
Bij de opening van de tentoonstelling in Berg en Dal was het dan eindelijk zover. De
heer Rijsdijk ontving uit handen van de voorzitter van de Bond, de heer Koek, de
gouden Bondsspeld. Deze, slechts aan enkelen verleende onderscheiding, is ten volle
verdiend door de heer Rijsdijk. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de vereniging en
de filatelie. De vereniging huldigde hem al door de "Jan Rijsdijk-prijs" in te stellen.
Op 4 november kwam de landelijke erkenning. JAN, van harte gefeliciteerd namens
de hele vereniging.
Zoals gebruikelijk was onze fotograaf, de heer Rozie, aanwezig om alles voor het
nageslacht te vereeuwigen. Op onderstaande foto wordt onze Jan in de bloemetjes
gezet en gefeliciteerd door de veilingmeester H. Pierlo.

Van de Redactie
Helaas heeft zich tot nu toe niemand gemeld om de illustraties in Novioposta te
gaan maken. Dat betekent dat u dit jaar de traditionele kersttekening zult moeten
missen. Wat u niet mist: Heel prettige Kerstdagen en de allerbeste wensen voor het
Nieuwe Jaar van het voltallige doch incomplete redactieteam.

NOVIOPOSTJE
De Jeugdvereniging is nog steeds blij met al het materiaal dat u hen schenkt. Henny
van Rooijen neemt alles in ontvangst op de verenigingsavonden of bij hem thuis.
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