dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst
maandag 26 november
- Regionale ruilavond: thema Frankrijk
vrijdag 7 december
- Traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen
maandag 17 december (3 maandag)
- Regionale ruilavond: thema Nederland en O.G.
e

dinsdag 18 december, Middagbijeenkomst
Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten
plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (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 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december.

Van de Redactie
Na jarenlang in de redactie te hebben gezeten, stopt Herman Geurts met deze taak.
Eenieder kent zijn artikelen uit ons blad; interessant en gedegen. Herman dook altijd
eerst in de literatuur voor er ook maar 1 letter op papier verscheen. Zijn grote
filatelistische kennis heeft bijgedragen tijdens de discussies op de redactie
vergaderingen. Daarnaast stond zijn grote bibliotheek altijd voor ons ter
beschikking. Stoppen met de redactie betekent gelukkig niet stoppen met schrijven.
Op termijn zal er nog wel eens wat van zijn hand in Novioposta verschijnen. Op dit
moment willen we Herman hartelijk danken voor het werk dat hij voor de redactie
heeft gedaan.
Vertrekken betekent ook verwelkomen. De plaats van Herman wordt ingenomen
door Wim Goossens. Hoewel hij naar eigen zeggen geen ervaring heeft, wil hij "een
poging wagen". We weten allang dat Wim over een behoorlijke kennis beschikt.
Daarnaast zijn alle redactieleden zonder ervaring begonnen. We heten Wim dan ook
hartelijk welkom als nieuw redactielid.
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Veiling
Voor de volgende grote veiling in het najaar kan materiaal
ingeleverd worden bij de veilingmeester H. Pierlo. In eerste
instantie moeten de inzenders een lijst inleveren voor 15
september 2001. Op deze lijst staan gescheiden "losse
nummers/series" en grotere kavels zoals mappen, dozen,
stockboeken, albums etc. Wanneer het materiaal daadwerkelijk
bij de veilingmeester moet worden ingeleverd, wordt met hem
overlegd.
Voor de goede orde nog even de regels voor het aanleveren van materiaal. Losse
nummers en series moeten worden ingeleverd in standaard omslagen, verkrijgbaar
bij de veilingmeester. Op de andere kavels moet de voorzijde van zo'n omslag zitten.
De inzet van een kavel moet minimaal fl. 5,- zijn. Bij een lagere inzet voegt de
veilingmeester kavels zonder overleg onherroepelijk samen. U bent dus gewaarschuwd.
Lijsten die na 15 september bij de veilingmeester binnenkomen, kunnen niet meer
verwerkt worden voor de najaarsveiling en gelden als materiaal voor de veiling in het
voorjaar van 2002.
Tenslotte nog even het adres van de veilingmeester:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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Notulen Ledenvergadering gehouden op 5-01-2001
1. Opening door de voorzitter
Welkomstwoord van de voorzitter die melde dat het goed gaat met onze vereniging.
De waardering blijkt o.a. uit het toekennen van de gouden bondsspeld aan ons lid de
Hr. J. Rijsdijk.
Er werd er 1 minuut stilte in acht genomen, dit i.v.m. het feit dat er in het afgelopen
verenigingsjaar helaas 11 leden zijn overleden.
Hierna werden de nieuwe bestuursleden aan de vergadering voorgesteld.
2. Notulen vorige vergadering (en)
Geen op-of aanmerkingen.
3. Jaarverslagen
3a: Secretaris. Geen Bijzonderheden
3b: Ledenadministratie,
Er zijn 23 nieuwe leden bijgekomen. In de opzeggingen zitten correcties op opgaven
van vorige jaren (i.v.m. computerstoringen.)
3c: Activiteiten
Activiteiten zijn verdeeld in 3 onderdelen: I Interne activiteiten, II Bibliotheek
+Leesmap, III Externe activiteiten
3c (I) Geen bijzonderheden, een goede groep.
3c (II) Bibliotheek G.B. Leesmap, 18 Deelnemers, bijdrage per 01-01-01 verhoogd
van 18,- naar 20,-.
3c (III) Er zijn goede resultaten behaald op nationale en internationale tentoonstellingen. (Internationaal door J. Toussaint en R. Jochoms.)
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3d: Commissie veilingen / verlotingen.
Goede opbrengsten, o.a. bij de halfjaarlijkse veilingen, zijn niet in overeenstemming
met de hoge kosten en het vele werk dat verzet moet worden. In zijn toelichting
melde de Hr. Pierlo dat ook de koper bij de veilingen 5% kosten in rekening zullen
worden gebracht.
3e: Ledenwerving.
\
Het afgelopen jaar een prachtig resultaat!
3f: Jeugdafdeling.
Het ledental is teruggelopen. Hoofdoorzaak is de overgang van leden van L.O. naar
Voortgezet Onderwijs. Een groot verlies is het overlijden van D. Lorentz.
3g: Redactie Novioposta.
Geen Bijzonderheden.
3h: Rondzendingen.
Resultaten wijkrondzendingen dalen, die van gerichte rondzendingen stijgen.
J. Reerink stopt. Voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht was er
een dankwoord en presentje van opvolger J. ten Dam, en een welverdiend applaus
van de vergadering.
Toelichting van J. ten Dam over de nieuwe organisatie verzorging. Hierin zijn
vertegenwoordigt de H H . Op den Camp, Spaargaren, Purmer, ten Dam, Dezaire,
Rijsdijk en Meeuwsen.
Toelichting Hr. Dezaire op het automatisch incasseren van de bedragen van de
R.Z.: Er zijn nu 78 aanmeldingen, dat is plusminus 20% v.d. leden en is nog te
weinig. Na 2 maanden krijg ik pas de lijsten waardoor "vreemde" afschrijvingen
mogelijk zijn.
Vraag van Mevr. Asselberg: Is het een bezwaar als we bij de Hr. Meeuwsen betalen?
Antwoordt: Nee.
Er komt nogmaals een korte samenvatting over automatische incasso in Novioposta.
3i: Nieuwtjesdienst.
Mevrouw Pierlo stopt met haar werkzaamheden op 01-01-02, wie heeft er interesse
dit werk over te nemen?
3j: FDC-dienst.
Aantal opzeggingen neemt toe, er zal bekeken worden of dit in de toekomst moet
worden voortgezet.
3k: Penningmeester.
Over het verslag waren wat vragen gerezen t.a.v. hoogtes van bedragen, de Hr.
Thijssen legde uit dat dit te maken had met het verschil in de tijdsperiodes die er
liggen in het boekjaar 1999 en 2000, respectievelijk 8 en 12 maanden.
4. Verslag Kascontrolecommissie 2000.
Uit het verslag van de H H . Terwindt en v. Rooy bleek dat de kascontrole een
omvangrijk en tijdrovend stuk werk is.
De financiële zaken waren prima voor elkaar, het voorstel aan de vergadering om
decharge te verlenen werd door de vergadering aangenomen en met een applaus
onderstreept.
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Hierna kreeg het bestuur een lijst met aanbevelingen aangeboden van de Hr.
Terwindt over financieel beleid, de voorzitter zegde toe deze aanbevelingen op de
e.v. bestuursvergadering te bespreken.
5. Benoeming Kascontrolecommissie 2001.
Benoemd zijn : v.Rooy als voorzitter, J. Op den Camp, en als reserve R. Scanion.
6. Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden waren: J. Toussaint (voorzitter), en W. Goossens
(secretaris.) Beiden werden herkozen. Tevens werd L. v.d. Berg opgenomen in het
bestuur als voorzitter v.d. Activiteitencommissie.
7. Contributie 2001.
Er is besloten dat de contributie per 01-09-2001 verhoogd wordt van f40,- naar f45,-p/j.
Oorzaken zijn: verhoogde Bondscontributie (f 2,- per lid p/j ingaande op 01-012001, ingaan zaalhuur per 01-09-01,
Licht dalende opbrengsten R.Z., dalende opbrengsten v.d. advertentie's.
8. Uitreiking v.d. Jan Rijsdijk prijs.
Onder daverend applaus van de vergadering werd de prijs dit jaar uitgereikt door J.
Rijsdijk aan Albert Straaten.
9. Mededelingen en wat er verder ter tafel komt.
Volgende ledenvergadering is vastgesteld op 4 Januari 2002.
Melding van de Filateliebeurs in Loosdrecht eind januari en de mogelijkheid om
samen er met de auto naar toe te gaan.
10. Rondvraag.
Er was een vraag over de te betalen contributie bij tussentijds toetreden tot de
vereniging.
Deze werd door de voorzitter tot tevredenheid beantwoord.
11. Sluiting.
Dankwoord van de voorzitter aan alle aanwezigen op de vergadering, speciaal
diegene die een actieve rol vervullen binnen onze vereniging.
W. Goossens.

Speciale Regionale ruilavonden in november
Een Regionale ruilavond organiseren we in november met een
speciaal thema. Dat is een Benelux-avond in november.
Op deze speciale avonden wordt de aandacht met name
gericht op de Benelux. Veiling en handelaren hebben dan
speciaal materiaal van deze gebieden. Maar ook materiaal
van andere landen kan geruild worden.
De avond wordt gehouden in wijkcentrum de Klokketoren van 19.30 uur tot 22.00
uur.
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Belangrijk nieuws
Door de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen is de organisatie van het
jaarlijks Bekertournooi, zowel betreffende de algemene als de thematische
filatelie overgedragen aan Noviopost. De eerste door Noviopost te organiseren
voordrachtwedstrijd (meestal met dia's) en officieel "Bekertournooi NBFV"
genaamd, zal worden gehouden tijdens "Postzegel-totaal" op 24 februari 2002.

Philaned
Van april tot oktober 2002 wordt de tentoonstelling Philaned georganiseerd. Geen
exacte begin- en einddatum en een periode van 7 maanden; wel vreemd voor een
dergelijk evenement. Het is dan ook geen gewone tentoonstelling, maar een tentoonstelling op Internet.
Initiatiefnemer van dit vooruitstrevende project is de Postzegelvereniging Haarlemmermeer in samenwerking met de postzegelverenigingen Aalsmeer, Badhoevedorp
en Haarlem, alsmede de Nederlandse Vereniging van Thematische Filatelie en
Netexpo. Dit pionierswerk wordt van harte onderteund door de Nederlandse Bond
van Filatelisten Verenigingen, de Federtie I.V. Philatelica en Koninklijke PTT Post.
Op dit ogenblik wordt er proefgedraaid met een selectie van verzamelingen. Wie
eens een indruk wil krijgen moet maar eens gaan kijken op:

www.philaned.nl
Daar vindt u tevens de nodige informatie om deel te nemen aan deze tentoonstelling
in 2002. Bij deze moedigen we iedereen aan om deel te nemen of op zijn minst eens
een kijkje te nemen.
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