Veiling
Op 6 april is de volgende grote veiling voor de leden van
Noviopost. Gelukkig vinden steeds meer leden de weg naar
deze mogelijkheid om voor een redelijk bedrag materiaal voor
hun verzameling aan te schaffen. Daarnaast is er steeds meer
materiaal in grote hoeveelheden zoals stockboeken en dozen,
waar goed ruilmateriaal inzit en de mogelijkheid heeft van
interessante vondsten.
Op de verenigingsavond van 5 april en voor aanvang van de veiling op 6 april van
10.30 tot 12.00 kunnen de kavels bekeken worden. Als u eerder thuis de veilingcatalogus vast wil doorwerken, is dat mogelijk door die van tevoren aan te vragen bij
de veilingmeester. Adres van hem kwijt? Geen nood hieronder staat het. Een mooie
filatelistisch gefrankeerde enveloppe met aanvraag doet wonderen.
Het adres van de veilingmeester is: H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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Speciale Regionale ruilavonden in april en
november
Een 2-tal Regionale ruilavonden organiseren we met een
speciaal thema. Dat is een Benelux-avond in november en een
Duitsland-avond op 23 april 2001.
Op deze speciale avonden wordt de aandacht met name
gericht op de Benelux en Duitsland. Veiling en handelaren
hebben dan speciaal materiaal van deze gebieden. Maar ook materiaal van andere
landen kan geruild worden.
De avonden worden gehouden in wijkcentrum de Klokketoren van 19.30 uur tot
22.00 uur.
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Jan Rijsdijkprijs voor Albert Straten
Na alle commotie rond mijn eigen persoon de afgelopen maanden is het mij thans
gegund namens het bestuur van Noviopost wederom de naar mij genoemde prijs te
mogen uitreiken.
Het is een man die al lang voor de oprichting van Noviopost actief is geweest. Niet
op de voorgrond maar achter de schermen. Altijd bereid om mee te helpen bij bijv.
tentoonstellingen. Zijn vele creaties voor Noviopost en Novioposta kent iedereen
met name de kersttekeningen in het decembernummer.
In kunstenaarskringen zou men zeggen: hij is geëerd voor zijn gehele oeuvre.
Gefeliciteerd met deze prijs.
Jan Rijsdijk

Zoals gebruikelijk een foto van onze hoffotograaf Johan Rozie
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Van de administrateur Rondzenddienst
Om misverstanden in de toekomst te voorkomen,
zou ik graag de betalingen van de uitnamen zo juist
mogelijk willen verwerken, uit kan ik niet zonder uw
medewerking:
1. Niet onmiddellijk betalen, maar de volgende
zending afwachten. Er kan door het sectiehoofd een
correctie zijn aangebracht.
2. Meerdere uitnamen graag te combineren, en zeker de kleinere bedragen te
combineren tot minimaal fl 10,--. Dit omdat wij van de provisie á 10 % onder
andere een vast bedrag ad fl 0.60 per overboeking aan de postbank moeten betalen.
3. Op de overschrijvingskaart geen boekjes te noemen of zendingen waaruit niet is
uitgenomen. Voor de duidelijkheid: iedere doos heeft een eigen uitnamenlijst en is
een zending.
4. Op de overschrijvingskaart het bedrag per zending incl. boete te vermelden.
5. Op de overschrijvingskaart vermelden van Uw lidnummer is wel zo gemakkelijk
voor uw administrateur.
6. Op een overschrijvingskaart kunnen ongeveer zes zendingen met bedragen
genoemd worden. Wordt de ruimte voor al uw uitnamen te klein, kunt u ook mij
ook apart een specificatie sturen van alle uitnamen. Als u wilt kunt u fl 0,80
inhouden voor de postzegel. Als omschrijving op de overschrijvingskaart kan b.v.
vermeld worden: "brief onderweg" of "specificatie volgt".
7. Ik zou het enorm op prijs stellen, als in de zomermaanden alle openstaande
bedragen betaald werden, zodat we met een schone lei het nieuwe seizoen kunnen
beginnen.
8. degenen die de vereniging gemachtigd hebben, hebben van bovenstaande
uiteraard geen last. Zij dienen echter geduldig te zijn, omdat het minstens twee
maanden duurt voordat ik de lijsten ontvangen heb. Ook hierbij combineer ik
kleinere bedragen tot de fl 10,— bereikt is en met de beperking van maximaal zes
posten per keer.
9. Voorts wil ik een dringend beroep doen aan die leden die de vereniging
gemachtigd hebben tot automatische incasso, om niet over te gaan tot betaling, maar
de inhouding af te wachten.
10. De mogelijkheid om in contanten te betalen bij onze kassier blijft uiteraard
gehandhaafd. Wel dient u dan een specificatie te overhandigen.
Ondanks de vele voordelen van een automatische incasso, hebben nog geen 80
leden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Mij lijkt, dat inmiddels het gemak van
een incasso bewezen is, en nodig daarom degene uit die dit nog niet gedaan heeft
om de vereniging alsnog te machtigen. t:en machtigingskaart kaf) u worden
overhandigd op de vergaderingen.
Uw administrateur Rondzenddienst Gerard Dezaire
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Voor de Jeugd
Onze jeugdpostzegelclub "De Klokketoren" is begonnen met de voorbereidingen
van een eigen postzegel rondzenddienst. Uiteraard naar voorbeeld van onze eigen
rondzenddienst compleet met dezelfde lijsten en stempeltjes. Het is mogelijk om
voor de jeugdrondzenddienst boekjes in te leveren. Vooral in trek zijn motieven:
paarden, poezen, treinen, auto's, bloemen, vliegtuigen enz. Daarnaast is
"Nederland" belangrijk, laag geprijsd!!! Boekjes kan men altijd aan mij geven op de
clubavonden of aan Hans v.d. Brenk, Jan Mulder of Jo Toussaint.
Op de clubavonden staat voortaan een rode box met een sticker "voor de
jeugdclub". Hier kunt u filatelistisch materiaal leggen, van zegels tot en met catalogi
van een paar jaar oud. Ik ben ook bereid bij u persoonlijk langs te komen als u dat
op prijs stelt. Wij zijn er bijzonder gelukkig mee als u materiaal voor ons heeft!
Bovendien, een jeugdclub kan niet goed funktioneren zonder hulp van de senioren.
Henny van Rooijen

Bis-verloting op "Postzegel-totaal"
De loten van de bis-verloting (dit zij de presentie-loten van het afgelopen jaar
waarop u uw naam vermeld heeft) worden ingebracht in de bis-verloting van
"Postzegel-totaal", Geen andere!!!
De 10 prijzen bestaan uit waardebonnen en diverse filatelistisch waardevolle prijzen
met een totaal van f 250,De trekking op naam geschiedt als volgt:
* 11.00 uur verloting van de (te trekken) helft van de prijzen;
* 12.30 uur vervallen de niet afgehaalde prijzen van 11.00 uur en worden opnieuw
verloot samen met de resterende andere helft van de prijzen;
* 15.00 uur vervallen de niet afgehaalde prijzen van 12.30 uur en worden opnieuw
verloot. De verloting gaat nu zolang door tot alle prijzen door de aanwezigen zijn
gewonnen.

Internet
Soms komen er vragen waarom Novioposta niet in kleur is. Dat is voor onze vereniging niet te betalen Alle artikelen uit Novioposta staan kort na verschijning echter
een jaar lang op de homepage van Noviopost met de afbeeldingen in kleur. Vandaar
kunnen ze worden gedownload. Het internetadres is: //baserv.uci.kun.nl/~jmulder
De ledenadministrateur is ook via internet bereikbaar op:
leden noviopost@cs.com
U ziet de vereniging gaat met rasse schreden vooruit op Internet.
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