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
14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni.

Veiling
De volgende grote veiling vindt plaats op zaterdag 5 april. Wie
van tevoren al wil kijken wat er aangeboden wordt, kan bij de
veilingmeester een veiling catalogus aanvragen. Zoals rechtgeaarde filatelisten doen, wordt de envelop filatelistisch
gefrankeerd.
Na het uitzoekwerk thuis volgt dan het bekijken van de kavels.
Dat kan op de verenigingsavond op 4 april. Daarnaast is het
mogelijk om op zaterdag 5 april van 10.30 uur tot 12.00 uur (en niet later) de kavels
te bekijken. Vanaf 13.30 kunt u bij het bieden alle geoorloofde truc's toepassen om
de kavels waarop u uw zinnen heeft gezet, te bemachtigen.
Nog even het adres van de veilingmeester waar uw aanvraag voor de veiling
catalogus naar toe moet:
H. Pierlo, Minister Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433
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Notulen Ledenvergadering gehouden op 03-01-03
Afwezig met bericht van verhindering: A. Thijssen (penningmeester) en H.M. v.
Rooijen (jeugd).
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen.
Na enkele huishoudelijke mededelingen werd er een minuut stilte in acht genomen
om de leden te gedenken die in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden.
2. Notulen Jaarvergadering 04-01-02
Geen op of aanmerkingen.
3. Jaarverslagen
3a: Secretaris,
Geen Bijzonderheden
3b: Ledenadministratie.
Er was een daling in het ledenbestand, voornaamste oorzaken zijn overlijden, en
de invoering van de euro waardoor mensen gestopt zijn.
3c: Commissie Activiteiten
Activiteiten zijn verdeeld in 3 onderdelen:
a: Interne activiteiten; b: Bibliotheek +Leesmap; c: Externe activiteiten
a: Interne activiteiten: geen bijzonderheden.
b: Bibliotheek: melding v.d. voorzitter dat die nu bij W. Goossens
ondergebracht is. Leesmap: uitleg door beheerder J. Diesveld over het
functioneren.
c: Externe activiteiten: melding van de voorzitter over goede resultaten
bij tentoonstellingen.
Uitleg namens de PR afdeling door P. Grutters over Postzegel-Totaal en in het
bijzonder over het te houden Bekertoernooi tijdens Postzegel-Totaal.
3d: Commissie veilingen / verlotingen.
De Hr. Pierlo gaf uitleg over de te volgen werkwijze voor inzenders van kavels
voor de komende veilingen. Dit i.v.m. zijn verhuizing naar s'Heerenberg.
3e: Ledenwerving.
Er zijn in het afgelopen verenigingsjaar 18 nieuwe leden ingeschreven en vanaf
november alweer 12, met een welverdiend applaus voor Mevr. T h . G v.
Hoogstraaten-v. Rijswijk (Thea)
3f: Jeugdafdeling.
De voorzitter deelde mee dat er tijdens de volgende clubbijeenkomst informatie
wordt gegeven over de jeugd door onze jeugdleider H.M. v. Rooijen.
3g: Redactie Novioposta.
Geen Bijzonderheden.
3h: Rondzenddienst.
De Hr. J. ten Dam gaf uitleg over de wijzigingen in de gerichte rondzendingen
en maakte de opmerking dat het heel moeilijk is om aan geschikte vrijwilligers te
komen.
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Namens de Rondzenddienst bedankte J. Rijsdijk alle vrijwilligers die zich
inzetten voor een goed verloop van de rondzendingen, (applaus van de
aanwezigen)
Verder had J. Rijsdijk nog 2 dringende oproepen:
1. Er moeten meer boekjes voor de rondzending door eigen leden worden
ingeleverd, dit is nodig om de kwaliteit te verbeteren en te hoge prijzen te
voorkomen, er komt teveel van "vreemden" .
2. Ik (J. Rijsdijk) stop ermee, laat er zich iemand melden om deze vacature te
vervullen.
Melding van de voorzitter, er zijn op dit moment gesprekken met enkele
mensen.
3i: Nieuwtjesdienst.
G. Kolman ons nieuwe hoofd Nieuwtjesdienst gaf uitleg over de positieve, maar
ook negatieve, ervaringen die hij heeft opgedaan na de overname van de
Nieuwtjesdienst.
3j: FDC-dienst.
Uitleg door ons nieuwe hoofd FDC-dienst de Hr. De Vos.
3k: Penningmeester.
I.v.m. afwezigheid van de penningmeester gaf voorzitter J. Toussaint uitleg over
de begroting, de Hr. den Hertog is toegezegd dat zijn vraag over dotatie
Evenementenfonds door de Hr. A. Thijssen zal worden beantwoord in de e.V.
Novioposta.
4. Vaststellen Begroting en Contributie seizoen 2003/2004.
Begroting: G.B.
Contributie: blijft in 2003 gehandhaafd op € 23,00.
Na de melding van de voorzitter dat e.e.a. gerealiseerd kon worden omdat we
belangrijke besparingen hebben gerealiseerd door een goedkopere drukker
(besparing + 1100 euro) en een goedkopere verzekering van de Nederlandse
Bond was er applaus voor de H H . Op de Kamp (drukker) en den Hertog
(verzekering) die hiervoor gezorgd hebben.
5. Verslag Kascontrolecommissie 2001/2002.
Melding van de Hr. J. Op den Camp: geen bijzonderheden,
vergadering werd, met applaus voor het bestuur, decharge verleend.

door de

6. Benoeming Kascontrolecommissie 2002/2003.
Benoemd zijn de heren R.F. Scanion als voorzitter, J.F. den Hertog als lid, en P.
de Wit als reserve.
7. Bestuursverkiezing.
De zittende bestuursleden werden herkozen, er waren geen tegenkandidaten.
8. Uitreiking v.d. Jan Rijsdijkprijs.
Onder luid applaus van de vergadering werd de Jan Rijsdijkprijs dit jaar
toegekend aan onze veilingmeester de Hr. H. Pierlo en uitgereikt door "mister"
Novio de Hr. J. Rijsdijk.
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9. Mededelingen en wat er verder ter tafel komt.
J. Toussaint: de kroniek van Novio is nu op CD beschikbaar, iedereen die er
belangstelling voor heeft moet kontact opnemen met J. Ebben hoofd
Ledenadministratie.
J. ten Dam: uitleg over de voorbereidingen en de vorderingen van het 25-jarig
bestaan in 2008, hiervoor hebben we in de toekomst meer mensen nodig!
J. Toussaint: dit jaar bestaan we 20 jaar, plannen/voorbereidingen voor een
feestavond (met partner) op de eerste vrijdag in oktober lopen.
10. Rondvraag.
G.B.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen een prettige voortzetting van
de avond.
Volgende vergadering 02-01-04.
Notulist: W. Goossens

Jan Rijsdijkprijs 2003
Ook dit jaar is mij gevraagd de prijs te willen uitrijken
aan iemand die zich voor de vereniging heeft ingezet.
Hoewel er al zeven personen waren voorgegaan, heeft
bij het toekennen van deze prijs dit geen rol gespeeld
in de prestaties die de nu betreffende persoon
geleverd heeft.
Het is iemand die het in zich heeft om de dingen
zonder veel woorden (tussen haakjes) aan te pakken
er niet bij stilstaande wat dat allemaal inhoudt. Er
moet dan ook nogal eens aan de bel worden
getrokken door anderen.
Hij probeert altijd diplomatiek te werk te gaan, al loopt ook dat wel eens uit de hand
maar over het algemeen is hij een heel sociaal bewogen iemand. Daarom is het voor
hem moeilijk om nee te verkopen; en verkopen doet hij als de beste.
Omdat het de bedoeling van deze prijs is die toe te kennen aan iemand die geen
specifieke functie binnen de vereniging bekleedt, was hij volledig onwetend dat hem
deze prijs zou worden toegekend. Het bestuur heeft gemeend dit keer een
uitzondering te maken voor onze allround veilingmeester Henk Pierlo.
Henk, de prijs is je van harte gegund en wij hopen dat het beeldje een mooi plaatsje
zal krijgen in je huis in 's Heerenberg. Voor de inhoud van de bijbehorende envelop
moet je samen met je vrouw An maar een oplossing zoeken.
Nogmaals gefeliciteerd met de aan jouw toegekende prijs
J.M. Rijsdijk
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Rondzenddienst
Na de strubbelingen door de overgang van de gulden naar de Euro, waardoor er een
gebrek aan boekjes was, begint dit seizoen weer beter te draaien. Door het plaatsen
van een advertentie in het maandblad "FILATELIE" krijgen we weer voldoende
aanbod van boekjes. De kwaliteit is nog niet zoals wij dat graag zouden wensen,
maar het wordt steeds beter en kunnen we weer gaan selecteren. Wat we zullen
nastreven is dat de kwaliteit en de roulatie van onze wijkrondzendingen zal worden
opgevoerd. Dat houdt in, dat ook een aantal onrendabele landen uit de gerichte
rondzendingen zullen worden geschrapt, omdat daar onvoldoende aanvoer van is en
daardoor de boekjes te lang ongebruikt blijven liggen. Die boekjes zullen voortaan
naar de wijkrondzendingen worden gedirigeerd. Het gaat hier om de navolgende
landen: Japan, China, Italië, Vaticaan, Spanje, Portugal, Griekenland en Israël.
Tevens willen wil u er nogmaals op wijzen dat u melding dient te maken aan uw
sectiehoofd wanneer u een leeg vakje in een boekje aantreft. Indien u dit achterwege
laat loopt u de kans dat u daarvoor alsnog verantwoordelijk en dus aansprakelijk
wordt gesteld. Ditzelfde geldt indien u bij het afgeven van de zending aan uw
opvolger vergeet uw kaart af te laten tekenen. Bij eventueel zoekraken hebt u dan
geen bewijs dat u de zending hebt afgegeven en dus aansprakelijk kan worden
gesteld.
Hoofd Rondzendingen

25 jarig Jubileum Noviopost
In 2008 viert Noviopost het 25 jarig jubileum. Moeten
we daar nu al aan denken zult u zich afvragen? Jazeker.
En u mag mee doen!
Een van de zaken die we willen organiseren, is een
tentoonstelling. Daar moet een geschikte naam voor
komen. De commissie die de voorbereidingen treft,
schrijft dus een PRIJSVRAAG uit. Er zijn al wat namen over de tafel gegaan zoals
Waalpost 2008, maar we zouden graag zien dat een van de leden met een zilveren
idee komt (Een gouden mag ook maar past iets minder goed).
De commissie denkt dat de leden van Noviopost over voldoende creativiteit
beschikken. De hoofdprijs is een gratis lidmaatschap voor het jaar 2003/2004. Stuur
uw ideeën dus snel naar de secretaris P. Grutters, Niek Engelschmanlaan 90, 6532
CS Nijmegen. De sluitingsdatum is 30 maart 2003.

Mededelingen
De volgende bijeenkomst voor thematisch verzamelaars is op 19 maart 2003 om
19.30 uur. U bent van harte welkom als u thematisch verzamelt, het wil worden of
gewoon eens wilt zien hoe een en ander in zijn werk gaat. Niets moet!!!!
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Uitleenadres catalogi gewijzigd
Zoals iedereen ongetwijfeld weet, beschikt de vereniging over de complete set
landen catalogi van Michel. Deze catalogi kunnen door de leden worden geleend.
De eerste drie dagen kost dat helemaal niets. Daarna moet het belachelijk lage
bedrag van 0,50 eurocent per deel per dag worden betaald. Vroeger werd de
uitleen verzorgd door mevr. Dassel, maar sinds kort wordt dit gedaan door mevr.
van Hoogstraaten. Haar adres en tel. Nummer zijn: Zebrastr. 18, Nijmegen, tel. 0243550895.
Mevr. Dassel bedanken voor haar inzet waarmee zij jarenlang dit werk heeft
gedaan.

Aanvulling voor de Bibliotheek.
Onlangs werd uw beheerder van de bibliotheek verrast met een schenking van 4
boeken over post en postgeschiedenis die een welkome aanvulling vormen voor
onze bibliotheek.
Omdat de gulle gever anoniem wilde blijven, en dat respecteren wij, dank ik vanaf
deze plaats hem voor deze schenking.
Ik hoop dat velen onder u gebruik zullen maken van deze service en daardoor hun
kennis zullen verrijken.
Hebt u nog boeken op filatelie gebied waar u afstand van wil doen wij houden ons
aanbevolen.
Hieronder volgt de lijst met aanvullingen.
W. Goossens
Titel
Postale Problemen in Nederland en Nederlands Oost-Indië
na de bevrijding
Nederlandse Oorlogspost
rondom de Tweede Wereldoorlog Deel 2
Binnenlandse Moeilijkheden
De Poststempelfabriek bij 's
Rijks Munt (inclusief cd-rom)
De Nederlandse Autopostkantoren
Automatische Postsortering
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Onderwerp
Posthistorische Studies
Deel 3

Schrijver
Drs. W.J. van Doorn

Posthistorische Studies
Deel 8

Idem

1865-1901

A.P. de Goede

Posthistorische Studies

J.M. de Hager

Alles over
Briefpostverwerking
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