Een voorspoedig 2002
We staan aan de vooravond van het eerste euro-jaar. Een bijzondere gebeurtenis.
Die invoering van de euro zal heel wat veranderen. Dat merken we nu al bij de
rondzendingen. Maar ook dat zal wennen. Als we op vakantie in het buitenland zijn,
weten we niet beter.
Het bestuur wenst u en uw huisgenoten een voorspoedig nieuwjaar. We hopen dat u
in het komende jaar van een goede gezondheid zult genieten. Mocht uw gezondheid
momenteel niet optimaal zijn, dan wensen we u dat in 2002 een blijvend herstel zal
optreden. Een goede gezondheid is van onschatbare waarde. Daar kan de duurste
zegel niet tegenop.
Uw hobby zal u in het komende jaar beslist veel plezier bezorgen. Als bestuur zullen
we daarbij een handje helpen door het organiseren van diverse evenementen en het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Tot slot nogmaals het allerbeste voor het komende euro-jaar.
Het bestuur.

Belangrijke mededelingen
* De eerstvolgende bijeenkomst van de thematisch verzamelaars is op 10 januari
2002 om 19.30 uur in de Klokketoren.
Iedereen die thematisch verzamelt, ermee wil beginnen of benieuwd is, is van harte
welkom. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden en er is geen agenda.
De agenda-punten zijn de verzamelingen van de deelnemers.
* Het Bondsbestuur heeft ons lid de heer J.F.den Hertog benoemd tot Directeur
Verzekeringen van de Bond. Voor alle verzekeringen, dus ook voor uw postzegels,
kunt u bij hem terecht.
* De medewerkers van "de Klokketoren" vragen of iedereen vanaf 1 januari met
Euro's wil betalen. Officieel mag er nog tot 28 januari met guldens worden betaald,
maar voor hen is alles dan een stuk eenvoudiger. Laten we hen ter wille zijn. Zij
staan altijd voor ons klaar en bieden voortreffelijke service.
* De Jeugd van Noviopost mocht al heel wat materiaal in ontvangst nemen, maar zij
kunnen nog steeds spullen gebruiken. De leider van de Jeugdclub, H. van Rooijen,
neemt alles dankbaar in ontvangst. Als u bij de verloting een prijs heeft die u niet
voor uw verzameling kunt gebruiken, denk er dan eens aan om die aan de Jeugdclub
af te staan. Al degenen die belangeloos materiaal afstonden, Hartelijk bedankt.
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Veiling
Voor de volgende grote veiling op 6 april kunt u tot 1 februari
een lijst inleveren. De veilingmeester verzoekt om gescheiden
lijsten te maken voor "losse nummers/series" en groter
materiaal als stockboeken en dozen. Lever uw kavels pas twee
weken voor de veiling in overleg met de veilingmeester in. Als
ze eerder bij de veilingmeester komen zijn ze niet verzekerd.
Daarnaast kunnen er dan allerlei dingen misgaan. Wie zijn
lijsten na 1 februari inlevert, moet er rekening mee houden dat de kavels pas in het
najaar van 2002 worden geveild. Kavels met een bedrag lager dan 5 Euro voegt de
veilingmeester naar eigen goeddunken samen.
Nog even het adres van de veilingmeester waar uw kavellijsten naar toe moeten:
H. Pierlo, Bergansiusstr: 13, 6523 BV Nijmegen.
In februari is er op de gewone bijeenkomst een ongeregelde veiling. Er wordt
natuurlijk wel het een en ander geregeld. Vanaf 19.00 uur tot 20.00 kunt u maximaal
10 kavels inleveren. Deze kavels moeten minimaal de omvang van een groot
stockboek hebben om te worden geveild en vergezeld gaan van een kavellijst. Beter
is het om met grote dozen te komen. Dit is dus DE gelegenheid om uw kasten een
beter aanzien te geven. Ruim het een en ander op zodat uw huisgenoten opgelucht
ademhalen.

5

Agenda jaarvergadering 4 januari 2002
De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 4 januari 2002.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening, een woord van welkom en herdenking.
2. Notulen Notulen jaarvergadering van 5 januari 2001 (Novioposta, nummer 72
(2001-2).
3. Jaarverslagen
a. Secretaris
b. ledenadministratie
c. commissie activiteiten
1. interne activiteiten
2. leesmap en bibliotheek
3. externe activiteiten
d. commissie veilingen/verlotingen
e. ledenwerving
f. jeugdafdeling
g. redactie Novioposta
h. rondzenddienst
i. nieuwtjesdienst
j. FDC-dienst
k. penningmeester
4. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2002/2003
5. Verslag kascontrolecommissie 2000/2001
6. Benoeming kascontrolecommissie 2001/2002
7. Bestuursverkiezing
Aftredende bestuursleden zijn H. Pierlo, H. van Rooijen en J. ten Dam. Zij
stellen zich herkiesbaar. 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 Rijsdijkprijs.
9. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
10. Rondvraag
11. Sluiting

NOVIOPOSTJE
Hier had uw Noviopostje kunnen staan. Vragen en aanbieden kan immers altijd. Of
zoekt u niets meer voor uw verzameling? Ga dan naar de bijeenkomst voor thematische verzamelaars op 10 januari en start iets nieuws.
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Rondzending
De invoering van de Euro zorgt voor de nodige
problemen bij de rondzenddienst. Er is al goed op
gereageerd door de organisatie van de rondzenddienst. Als alles vlekkeloos is verlopen, zijn bijna alle
boekjes geprijsd in guldens ingenomen en worden
met de inzenders verrekend. Er rouleren al
zendingen geprijsd in Euro's. Dat wordt de standaard
vanaf 1 januari 2002. In september was het aanbod van boekjes wat laag en we
hopen dat onze inzenders voor een behoorlijke voorraad zorgen. Maak nog een paar
extra boekjes of enveloppen poststukken. Voor goed materiaal is altijd
belangstelling.

Nieuwe € zegels Nederland
Deze postzegels komen uit in boekjes van 5 of velletjes van 10
in gelijke waarde. Deze postzegels zijn los verkrijgbaar op de
maandelijkse verenigingsavonden.
Deze service gaat in op 1 Januari 2002. Opgave bij J. Furer.
voor verdere gegevens.
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