maandag 24 juni, Regionale ruilavond.
- Thema: Engeland en gebieden.
Alle bijeenkomsten vinden 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 jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen
8 maart - 12 april - 10 mei - 14 juni.

Rondzenddienst voor O'Pa's
Deelnemers aan ons rondzendverkeer worden binnenkort geconfronteerd met een
zending postzegels extra bij de doorgaans 2 doosjes/kistjes die rouleren. Het is
een zending voorzien van de gele sticker: Rondzenddienst voor O'Pa's.
Dit is een project van de Commissie Filatelistische Vorming van de N.B.F.V. De
doelstelling is via Pa's en/of Opa's jeugd kennis te laten maken met het postzegels verzamelen. Ouders en Grootouders kunnen in de boekjes van deze
rondzenddienst betaalbare thematische zegels en zegels van Nederland vinden.
Om ervaringen op te doen, gaat bij Noviopost dit project proefdraaien. Hoewel
wij beschikken over een Jeugdpostzegelclub, zelfs met een eigen bescheiden
rondzending, is het uiteindelijk de bedoeling om daar waar nog "niets" is uiteindelijk een jeugdclub te laten starten.. Zo zal naast deze rondzendboekjes worden
getracht om via regionale ondersteuningspunten periodieke bijeenkomsten te
organiseren. Deze bijeenkomsten moeten enerzijds helpen bij het opzetten van
een jeugdafdeling, anderzijds kunnen op deze wijze (groot)ouders hun verzamelde filatelistische kennis en ervaring overdragen.
Wij hebben al heel wat bruikbare tips en ideeën ontvangen hoe het een en ander
opgezet zou kunnen worden. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan mee te
werken, waarmee ook uw hobby nieuwe impulsen zal krijgen.
Suggesties, adviezen, zegels, ze zijn van harte welkom bij de Commissie
Filatelistische Vorming via Henny van Rooijen, tel. 024-3234447.

NOVIOPOSTJE
Gezocht van West Duitsland de volgende nummers postfris: 117-120, 141-142, 143146, 167-170, 173-176, 200-203, 222-225, 147, 151, 155, 163, 164, 166, 227. Heb
zelfde nummers gebruikt of met plakker ter ruiling. Koop ook. Aanbiedingen aan:
B. Scholten, Tooropstraat 48, 6521 NR Nijmegen. Tel. 024-3221315.
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Notulen Ledenvergadering gehouden op 04-01-02
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen.
Hij deelt mede dat de H H . bestuursleden Goossens en v. Rooijen wegens ziekte niet
aanwezig zijn. Na de mededeling dat er in het afgelopen verenigingsjaar 8 leden zijn
overleden werden er enkele ogenblikken stilte in acht genomen.
2. Notulen Jaarvergadering 05-01-01
Geen op- of aanmerkingen.
3. Jaarverslagen
3a: Secretaris
Geen Bijzonderheden
3b: Ledenadministratie.
Er is een lichte daling in het ledenbestand.
3c: Activiteiten
- Interne Activiteiten: Geen bijzonderheden, alles loopt naar wens.
- Bibliotheek en leesmap: Bibliotheek Geen Bijzonderheden. Leesmap: Mevr. Dassel
vraagt hier meer aandacht voor.
- Externe Activiteiten Er zijn goede resultaten behaald op nationale en internationale
tentoonstellingen.
3d: Commissie veilingen / verlotingen.
De Hr. Pierlo laat de vergadering weten dat hij van plan is om op de veilingen van
de clubavonden het aantal kavels te beperken, en alleen nog betere kavels wil veilen.
3e: Ledenwerving.
Er zijn dit jaar een aantal nieuwe leden bijgekomen, Mevrouw van Hoogstraaten zou
het op prijs stellen als de leden namen opgeven van mensen die lid willen worden
van onze vereniging.
3f: Jeugdafdeling.
Geen bijzonderheden.
3g: Redactie Novioposta.
De voorzitter meldt dat vanaf heden iedereen een advertentie kan plaatsen in
Novioposta, er zijn geen beperkingen meer. Tot op heden is er geen nieuwe illustrator gevonden.
3h: Rondzendingen.
De Hr. Ten Dam meldt dat er te weinig boekjes zijn voor de rondzendingen, hij
vraagt de leden boekjes te maken en in te leveren. Tevens doet hij de mededeling dat
de boete voor het te lang vasthouden van de rondzending die nu 0.10 cent per dag is
verhoogd wordt naar 10 Eurocent per dag.
3i: Nieuwtjesdienst.
Mevrouw Pierlo blijft tot maart/april 2002 de nieuwtjesdienst verzorgen, wie heeft
er interesse dit werk over te nemen?
3j: FDC-dienst.
Geen bijzonderheden.

4

3k: Penningmeester.
De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag, na een levendige
discussie ging de vergadering akkoord.
4. Verslag Kascontrolecommissie 2000.
Uit het verslag van de H H . v. Rooy en Op den Camp bleek dat de boeken
gecontroleerd, en in orde zijn bevonden. Het voorstel aan de vergadering om
decharge te verlenen werd door de vergadering aangenomen en met een applaus
onderstreept.
5. Benoeming Kascontrolecomaiissie 2001.
De Hr. Van Rooy is aftredend. Benoemd zijn de heren J. Op den Camp als
voorzitter, R. Scanion als lid, en als reserve J. den Hertog.
6. Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden waren: H. Pierlo, H. van Rooijen en J. ten Dam. Er waren
geen tegenkandidaten, allen zijn herkozen.
7. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2001/2002.
Na de toelichting door de penningmeester werd de begroting voor het seizoen
2002/2003 goedgekeurd. I.v.m. het nadelige saldo is het voorstel om de contributie
m.i.v. 01-09-2002 te verhogen van f 45, - naar euro 23 (is f 50.68) door de
vergadering goedgekeurd.
8. Uitreiking van de Jan Rijsdijk prijs.
I.v.m. ziekte van J. Rijsdijk kon deze de naar hem genoemde prijs niet persoonlijk
uitreiken. Een persoonlijk schrijven van Jan werd door de voorzitter voorgelezen.
Onder applaus van de vergadering werd de prijs dit jaar door J. Toussaint aan J.
Furer uitgereikt.
9. Mededelingen en wat er verder ter tafel komt.
De Hr. J. ten Dam is gevraagd de organisatie van ons 25-jarig bestaan in 2008 in
handen te nemen. Hij heeft deze uitdaging aanvaardt.
Zoals al eerder vermeld zal de prijs van een lot tijdens de loterij geen 0.50 cent, maar
euro 0.25 zijn. Van ieder verkocht lot gaat euro 0.05 in een potje t.b.v. het 25-jarig
bestaan.
Tijdens "Postzegel Totaal 2002" zal door onze vereniging het Bondsbekertournooi
worden georganiseerd. Er hebben zich 9 kandidaten aangemeld.
De Hr. J. de Graaf is geroyeerd als lid van onze vereniging, e.e.a. i.v.m. beledigingen
in woord en daad op een verenigingsavond aan het adres van de Hr. Pierlo.
10. Rondvraag.
Er was een vraag over een opmerking van onze voorzitter tijdens de vergadering,
deze werd door de voorzitter tot tevredenheid beantwoord.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen een prettige voortzetting van de
avond.
A.G. van den Berg.

Veiling
Voor de volgende grote veiling op 6 april kunt u vanaf half
maart een verzoek indienen om een catalogus toe te sturen.
Geen geld overmaken zoals bij de grote landelijke veilinghuizen, wel het verzoek doen in een filatelistisch gefrankeerde
envelop.
Heeft u nog nooit een grote veiling bezocht, dan wordt het tijd
om eens te kijken of u daar uw verzameling kunt aanvullen. Er
zijn altijd een groot aantal kavels met losse nummers/series. Daarnaast de stockboeken, restant verzamelingen en dozen met het meest uiteen lopende materiaal.
Velen vonden in deze partijen leuke vondsten. Beproef uw geluk op de komende
veiling.
Nog even het adres van de veilingmeester waar uw verzoek naar toe moet:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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Bijeenkomst Thematische verzamelaars
De volgende bijeenkomst van de thematisch
verzamelaars is op donderdag 11 april 2002.
Zoals iedere bijeenkomst zijn de verzamelingen van de
deelnemers de agenda van de vergadering. Iedereen die
thematisch verzamelt, is van harte welkom. Ook de verzamelaar die niet wil deelnemen aan een tentoonstelling.
U hoeft geen doorgewinterde verzamelaar te zijn om
deze bijeenkomst te kunnen bezoeken. Iedereen leert van iedereen. Heeft u
interesse, kom dan eens kijken, ook als u (nog) geen verzameling of thema heeft.
In gezamenlijk overleg en met de steun van de aanwezige "deskundigen" komt u
een heel eind vooruit. Dus, verzamelt u thematisch, wilt u er mee beginnen of
bent u alleen maar nieuwsgierig, noteer dan bovenstaande datum in uw agenda.
Een volgende datum wordt na afloop van de bijeenkomst door de aanwezigen
vastgesteld.
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Jan Rijsdijk Prijs
Helaas was ikzelf wegens gezondheidsredenen niet aanwezig op de jaarvergadering
om de naar mij genoemde prijs uit te reiken. Desalniettemin heeft de voorzitter op
voortreffelijke wijze mijn taak overgenomen.
De prijs ging dit jaar naar iemand die al jarenlang zijn beste krachten aan onze
vereniging geeft. Niets is hem te veel, hij moet ja soms afgeremd worden. En
daardoor raakt hij wel eens in paniek omdat hij denkt nooit op tijd klaar te komen.
Maar uiteindelijk komt alles altijd op zijn pootjes terecht en daar zijn wij blij mee.
Wij hopen tenminste dat hij nog lang voor onze vereniging actief blijft.
Wij hebben het hier over de algemeen bekende Jo Furer en wij zijn blij dat wij hem
nu ook eens in het zonnetje kunnen zetten.
Het is je van harte gegund Jo.

Onze fotograaf, de heer Rozie, was ter plaatse om het gebeuren vast te leggen

NOVIOPOSTA
Degenen die nog niet zo lang lid zijn van onze vereniging hebben misschien
belangstelling voor oude nummers van Novioposta. Een overzicht Van verschenen
artikelen in ons blad is te vinden op de homepage van Noviopost. Onder opgave
van jaargang en nummer kunt u een verzoek indienen bij onze bibliothecaris:
W.D. Koopman, SI. De Bruineweg 76, 6533 CK Nijmegen. Tel. 024-3561602.
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Royement Hr. de Graaf.
Tijdens de bestuursvergadering die gehouden werd op 17-05-01 is door het bestuur
unaniem besloten om ons lid de Hr. de Graaf voor de rest van zijn leven te
schorsen.
E.e.a. was het gevolg van diverse incidenten in het verleden, maar de doorslag gaf de
wijze waarop hij op de ledenavond van 04-05-01 ons lid van bestuur, en
veilingmeester, de Hr. Pierlo, behandelde. Het besluit is onherroepelijk.
Het bestuur

Tentoonstelling
Het is gelukkig ook mogelijk om op een andere manier in het nieuws te komen want
wij ontvingen van ons lid de Hr. Thissen uit Nieuw Bergen (L) het volgende bericht:
Onlangs heb ik deelgenomen met 2 inzendingen aan de tentoonstelling "Amsterdam
2001" en wel met de volgende:
1 "Die Notausgaben der Niederländischen Kolonie Curaçao 1918",
2 "De Postale Historie van het Saargebiet 1934-1948".
De eerste inzending werd bekroond met "Groot verguld zilver" (75 punten) de
tweede met "Verguld zilver" (73 punten).
Bij de "Notausgaben" heb ik protest aangetekend tegen de beslissing van de jury
omdat ik vond dat de opmerking van de jury "U toont veel kennis en een
diepgaande research" niet in. Van de beschikbare 35 punten voor dit onderdeel
werden er mij 28 toegekend, dit heeft mij goud gekost. Deze zaak loop nog.
Wij feliciteren de Hr. Thissen van harte met dit resultaat en wachten met hem op de
uitspraak van de jury.
Wordt vervolgd.
Het bestuur roept iedereen op die meedoet aan een tentoonstelling dit tijdig door te
geven..
Dit wordt dan vermeld in Novioposta, zodat leden die belangstelling hebben deze
inzendingen kunnen gaan bekijken. Heeft het resultaat opgeleverd in de vorm van
een bekroning dan wordt dit later ook vermeld in Novioposta.
Informatie opsturen naar onderstaand adres:
W. Goossens
Vendelierstraat 15
6562 NA Groesbeek.
024-3974654 of w.j.m.goossens@chello.nl
Dit gebeurt nu ook al (zie het jaarverslag) maar wij kunnen niet alles weten, dus
neem s.v.p. de moeite om het even door te geven.
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