Het heeft even geduurd, maar we hebben een nieuwe illustrator. Het is Wim Resink.
Voor dit nummer is hij gestart om voor de vaste rubrieken een aantal koppen te
maken. Op deze manier kunt u vast wennen aan de nieuwe lay-out die Novioposta
daarmee krijgt. Tijdens de eerste redactievergadering samen met Wim bleek dat hij
zo zijn eigen ideeën heeft om het blad een nieuw gezicht te geven. Dat is prima,
want er moet regelmatig kritisch gekeken worden naar dit soort zaken. We hebben
het volste vertrouwen in Wim, heten hem van harte welkom in de redactie en
wensen hem uiteraard heel veel succes.

Een voorspoedig 2004
Een voorspoedig en gezond nieuw jaar wenst u het bestuur van Noviopost. Deze
wensen zijn zeer zeker ook bedoeld voor uw huisgenoten en verdere familie.
Diverse leden van onze vereniging sukkelen met hun gezondheid. Dat is niet
verwonderlijk gezien de leeftijdsopbouw van onze vereniging. De leden die niet
optimaal gezond zijn, wensen we een heel spoedige beterschap en als dat niet
mogelijk is, dat er een stabilisatie optreedt in het ziekteproces.
Voor onze hobby hopen we dat we er nog vaak van mogen genieten. Dat kan zijn
door de gezelligheid op onze clubavonden, de prettige kontakten met medeleden, de
successen op tentoonstellingen of door de vondst van het leven. Stel je dat eens
voor. Ondanks de geringe kans, hopen we dat dit iemand een of meerdere keren
overkomt.
Op het afgelopen jaar kunnen we zeer tevreden terug zien. We gaan dus op dezelfde
actieve wijze verder met de organisatie van leuke filatelistische evenementen. We
verwachten dan ook weer de nodige assistentie van de leden.
Tot besluit nogmaals het allerbeste voor het schrikkeljaar 2004.
Het bestuur.
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Agenda jaarvergadering 9 januari 2004
De agenda luidt als volgt:
1. Opening, een woord van welkom en herdenking.
2. Notulen van de jaarvergadering van 3 januari 2003 (Novioposta nr. 79-2003-1)
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. P.R - afdeling
1. penningmeester
4. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2004/2005.
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 23,00.
5. Verslag kascontrolecommissie 2002/2003.
6. Benoeming kascontrolecommissie 2003/2004.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden zijn J.Toussaint (voorzitter) en W.Goossens
(secretaris).
Ze stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor ze te herbenoemen.
Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot vóór 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).
Uitreiking van de Jan Rijsdijkprijs.
Benoeming commissie 25 jarig jubileum (statuten art. 10, lid 2).
Vaststellen te wijzigen Huishoudelijk Reglement.
Samenwerkingskontakten met Briefmarkensammlerverein Kleve.
12. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
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Voor de volgende grote veiling van 2 april kan tot 7 februari materiaal ingeleverd
worden. Zoals al in een vorige Novioposta vermeld werd, moeten de lijsten (gesplitst
naar losse nummers en groot formaat kavels) via een Excel sheet of getypte lijsten
met vaste indeling worden ingeleverd. Informatie daarover kunt u krijgen bij de
veilingmeester.
Voor het daadwerkelijk inleveren van de kavels kunt u een afspraak maken met de
veilingmeester. Denkt u erom dat de losse nummers in de bekende omslagen zitten,
die bij de veilingmeester verkrijgbaar zijn. De grote kavels moeten ook voorzien zijn
van de bekende voorkant van een omslag, omdat er anders niet voldoende ruimte is
voor de informatie over het kavel.
Instructie over indeling, een floppy met Excel-sheet en omslagen zijn verkrijgbaar bij
de veilingmeester. Zijn adres is:
H. Pierlo, Minister Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433

Goede resultaten voor de deelnemers van de workshop
"thematisch verzamelen" op Phila Venlo
De afgelopen anderhalf jaar kwam een aantal leden van Noviopost bij elkaar om
samen te praten over thematisch verzamelen. Na de cursus Begeleiding Bij Filatelie
was er behoefte om samen verder te gaan. Er werd onderling afgesproken dat ieder
een eenkaderverzameling zou opzetten met de bedoeling om die op Phila Venlo
2003 te exposeren. Om de twee maanden kwamen we bij elkaar om eikaars
vorderingen te bekijken en te becritiseren. Daarbij werden over en weer tips
gegeven, ideeën voor verbetering besproken en ook zegels uitgewisseld. Het
weekend van 1-2 november was het zo ver. Ieder was benieuwd naar het oordeel
van de jury.
eenkader-inzendingen
Mary van Oss
Leven zonder slaap - de honingbij
36 pnt diamant
(met ereprijs voor de hoogste eenkader-beoordeling)
Peter van Nies
Eksters, kleurrijk in zwart en wit!
31 pnt robijn
Jo Toussaint
Glück auf meer dan alleen maar een mijnwerkers groet
30 pnt robijn
Anke van Leeuwen Leven met mijn diabetes
30 pnt robijn
(met ereprijs voor het origineelste onderwerp)
Piet Vader
Kijk op molens
29 pnt robijn
Jo Toussaint
Het Chobe Nationaal Park
26 pnt smaragd
Piet Vader
Kust navigatie
26 pnt smaragd
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Henk van Zutphen Bloopers van olympisch niveau
23 pnt smaragd
Hierbij moet worden opgemerkt dat de jury deze inzending helaas niet
beoordeelde in de thematische klasse, maar in de klasse van de traditionele filatelie.
Dit is volgens de deelnemers van de workshop niet terecht!
Jo Furer
Churchill
21 pnt smaragd
Jan Spaargaren
Van producent tot consument
20 pnt smaragd
meerkader-inzendingen
Gerard Schreuder
Rondom Pasen
63 pnt groot zilver
(met ereprijs: deze verzameling was volgens de jury een in het oog springende
verzameling op deze tentoonstelling)
Jan Spaargaren

Van producent tot consument - dierenteelt 56 pnt zilver

eenkader inzendingen in propaganda-klasse (niet beoordeeld)
JAM Arendsen
Vanaf de Hanze-scheepvaart en handel tot en met Gouden
Middel eeuwen met V.O.C. en W.I.C.
Peter van Nies
Carnaval, meer dan drie dwaze dagen
Peter van Nies
De wadden tussen land en water
We vinden dat deze resultaten zeer positief zijn, vooral als we bedenken dat een
aantal van ons voor de eerste keer exposeerde! Mede door de tweemaandelijkse
bijeenkomsten waarbij we elkaar bekritiseerden, maar ook aanmoedigden om door te
gaan, werden deze resultaten behaald.
We komen als groep op donderdag 22 januari weer bij elkaar (19.30u) om samen de
behaalde resultaten te bespreken, en met eikaar te overleggen hoe we met onze
workshop 'thematisch verzamelen' verder zullen gaan.
Op Phila Venlo exposeerde ook Jan op de Camp met zijn verzameling Portugal. Hij
behaalde hiermee 59 pnt, zilver.

Ledennieuws
Opgezegd:
797 A . H . Roder
462 M.C. van Zand
610 J. Waart

Overleden
500 J. Vos
1133 P. Jurriens

Nieuw:
500 Mevr. A. Vos
942 K.W. Heeren
943 H. van den Brink
943 G. W.M. Pol
941 A.H.F. Raaymakers
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Zo eind april, begin mei, bent u gewend dat het postzegelseizoen weer is afgelopen.
Dat denkt u, maar niets is minder waar.
Alle boekjes die binnenkomen, en dat zijn er tussen de 2500 en 3000 stuks, worden
stuk voor stuk gecontroleerd, ingeschreven, de verkochte bedragen verwerkt en
uiteindelijk afgerekend. Daarna worden de boekjes, die al de hele ronde hebben
gelopen, teruggestuurd naar de inzenders.
Intussen is het dan al zo eind juni geworden. Dan begint in juli voor ons het nieuwe
seizoen. Want 1 september moet er weer gestart worden met zo'n 170 dozen voor
de wijkrondzending.
Dan zijn ook uit de ingezonden boekjes de nodige exemplaren gesorteerd voor de
gerichte rondzendingen, die eveneens, indien mogelijk per 1 september van start
gaat. Dat zijn nog eens 125 doosjes.
Half augustus is dan het meeste werk achter de rug en kan de distributie beginnen.
Als u uw postzegels begin september in huis krijgt, dan hebben wij ons werk goed
gedaan en kunnen we wat op rust komen. Oh wij vergaten nog dat ook wij in die
tussentijd nog net als u met vakantie zijn geweest zo tussen de postzegels door.
Misschien denkt u daar eens over na als u weer een zending thuis krijgt.
Ze hebben het weer gered. Bedankt voor het vele werk.
De commissie rondzendingen

20 jaar Noviopost
Op 7 oktober 2003 bestond Noviopost 20 jaar, deze dag werd op 3 oktober 2003
gevierd met een feestavond in de Klokketoren te Nijmegen.
Voor deze feestavond waren de leden uitgenodigd om samen met hun partner,
vriend of vriendin deel te nemen.
Het was voor de eerste keer in 20 jaar dat we zoiets aan hebben durven gaan, en
hadden dan ook besloten om tijdens deze avond geen postzegel activiteiten te
organiseren.
Tijdens de ontvangst van de leden al of niet met hun partner vriend of vriendin en
de genodigden werd er koffie en of thee met cake geserveerd, terwijl iedere
aanwezige twee consumptie bonnen kreeg aangeboden.
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Hierna werd door de voorzitter de heer J. Toussaint de feestavond geopend en hij
heette alle aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere avond.
Een bijzonder woord van welkom was gericht aan,
- Onze oud secretaris George Rademakers met zijn vrouw.
- De heer Tanger, voorzitter van de Briefmarkensammlerverein uit Kleef met zijn
vrouw.
- De heer de Bruin uit Beuningen afgevaardigde van de Globe afdeling BeuningenEwijk met zijn echtgenote.
- Afgevaardigden van de 's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging met hun
partners.
Vervolgens werd door de voorzitter een korte uiteenzetting gegeven hoe Noviopost
is ontstaan.
Het aantal leden 20 jaar geleden was 481, van deze leden zijn er nu nog 159 lid van
onze vereniging. Helaas is een groot aantal leden in deze 20 jaar overleden.
De voorzitter vroeg de aanwezige te gaan staan om samen met hem enkele
ogenblikken stilte in acht te nemen om alle overleden leden van de afgelopen
periode te herdenken.
We mogen trots zijn op onze vereniging aldus de voorzitter.
We hebben heel wat gepresteerd, zowel op verenigings niveau als nationaal, denk
o.a. aan het Bekertoernooi van de Nederlandse Bond. Het toernooi hebben wij weer
op rails gezet.
D.d. 10 oktober 2003 zullen wij het 10 jarig bestaan van onze jeugdafdeling vieren,
dit feit zal niet worden vergeten, er zal door het bestuur namens de vereniging een
cadeau worden aangeboden. Vervolgens wenst de voorzitter alle leden die 20 jaar lid
zijn van onze vereniging van harte proficiat en hoopt hun over 5 jaar tijdens het 25
jarig bestaan weer proficiat te kunnen wensen. 20 jaar lid zijn is mooi, maar 20 jaar
bestuurslid zijn dat is een prestatie.
Deze prestatie heeft mevrouw Th.G. van Hoogstraaten van Rijswijk geleverd.
Er werd een uiteenzetting gegeven over hetgeen ze in de jaren door heeft gedaan
voor de vereniging. Haar inzet was ook het bestuur van de Nederlandse Bond van
Filatelisten Verenigingen niet ontgaan. Als waardering voor de enorme inzet van
mevrouw Thea van Hoogstraaten voor de filatelie, heeft dit bestuur besloten om
haar de zilveren Bondsspeld toe te kennen.
Deze Bondsspeld werd uitgereikt door onze voorzitter de heer J. Toussaint.
Na het overhandigen van een presentje en een bos rozen als waardering voor het
vele werk wat ze voor onze vereniging heeft gedaan was de voorzitter aan het einde
van zijn openingswoord gekomen, en wenste een ieder een hele prettige en gezellige
avond toe.
Een prettige en gezellige avond is het dan ook wel geworden.
Aan het begin van deze avond werd het woord gevraagd door de heer P. Teurlings
voorzitter van de 's Hertogenbossche Filatelisten Vereniging.
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Deze had een verrassing meegebracht t.w. voor iedere aanwezige een Bossche-Bol.
Dit werd onder luid applaus in ontvangst genomen.
De muziek voor deze avond werd verzorgd door de muzikale entertainer Tom
Meuwese die met zijn professionele aanpak ieder feest zowel vocaal als
instrumentaal tot een hoogtepunt weet te brengen. Er kon deze avond volop gedanst
worden en daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.
Tussen de muziek door waren er de optredens van Marcel Claassen die alle
bezoekers tijdens de binnenkomst een speelkaart had gegeven. Met deze
speelkaarten heeft hij het spel gespeeld dat heette doorgestoken kaart
Met dit spel waren ook prijzen te winnen.
Tevens heeft hij tussen de bedrijven door wat anekdotes verteld over onze
vereniging, al met al een geslaagd optreden.
Gedurende deze avond werden ook de Bossche-Bollen uitgedeeld, en kon men
tevens genieten van diverse lekkere hapjes welke werden geserveerd.
Tegen het einde van deze avond vond er een loterij plaats, het was een loterij met
vele prijzen van huishoudelijke aard.
Gezien de vele positieve reacties die we aan het einde van deze avond mochten
ontvangen kunnen we zeggen dat we terug kunnen kijken op een gezellige en
geslaagde feestavond.
Met dank aan alle die hebben meegewerkt tot het tot stand komen van deze avond.
Namens de Commissie Activiteiten,
A.G. van den Berg

Uitreiking zilveren Bondsspeld aan Th.G. van Hoogstraaten van Rijswijk
(foto J.A. Lauret)
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VOORZITTER!!!!????!!!!
Met een forse klap van de hamer, sloot de voorzitter(Jo Toussaint) de vergadering.
Gelukkig was de vergadering weer zonder al te veel problemen verlopen. Maar het
werd toch steeds ingewikkelder om de club goed door de tijd te loodsen.
Sinds hij in 1991 de voorzittershamer had overgenomen, na een kort voorzittersloos
tijdperk, had hij voor zichzelf toch het idee dat de club weer meer ging leven.
Maar het kostte wel veel tijd. Als hij 's avonds na zo'n vergadering thuis kwam, zij
z'n vrouw altijd opgewekt; "Jo, de postzegels hebben je er niet onder gekregen, hou
het zo, denk maar aan je prachtige tentoonstellingsresultaten."
Ja, en dan dacht hij inderdaad aan zijn met zorg en aandacht opgebouwde
verzameling over "Zambezi" en "Mijnbouw" waar hij internationaal mee gescoord
had op de tentoonstellingen. Was de "Zambezi" iets wat hij als invaller klein mee
begonnen was, maar door het fascinerende onderwerp en zijn raakvlakken inmiddels
uitgegroeid is tot een indrukwekkende verzameling, die in vele kaders op de
tentoonstellingen in binnen en buitenland prijken en waar hij erg trots op is.
Uiteraard ook op het succes wat hij ermee oogstte.
Anders was het met de verzameling "Mijnbouw".
Na zijn studie H.B.S. en H.T.S. mijnbouw, was hij in de mijn beland. Zijn carriere
eindigde als opzichter ondergronds. In 1971 eindigde dit. Hij werd omgeschoold tot
ambtenaar bij Rijkswaterstaat, met als standplaats Nijmegen.
De mijn is, na zijn vrouw, toch zijn liefde en de verzameling over mijnbouw is met
zorg samengesteld. Vooral zijn kennis over het ondergrondse mijnwerkersleven,
maken ook de voordrachten boeiend.
Ja, de verzameling "Branderburg" was nog niet zover, daar kan hij, tot nu toe, alleen
maar nationaal mee scoren. Maar daar wordt aangewerkt.
En dan te bedenken dat het zijn vrouw was geweest die hem het duwtje had geven
om van postzegelverzamelen echt werk te maken. Nadat hij ziek was geworden en
aan het sukkelen geslagen, omstreeks 1976/77 kreeg hij in de winter meer tijd,
vandaar.
Hij ging toen ook naar ruilbeurzen, o.a. in "Klokketoren" in Nijmegen, vandaar de
uiteindelijke contacten met 'Noviopost" en uiteindelijk zijn voorzitterschap, na
terugkeer in Nijmegen in 1990, na zijn uitstapje in 1983 naar Limburg, waar hij lid
werd van postzegelclub "t Fakteurke". Daar is hij nu erefakteur van. En trots is hij
daarop, en terecht.
Maar na deze mijmeringen, overvalt hem toch weer de dagelijkse praktijk van het
besturen van de club. Hoewel hij een stel fijne medebestuurders om zich heen heeft,
vragen toch veel zaken nog zijn aandacht. Bijvoorbeeld de bezetting van diverse
afdelingen, zoals bij de rondzendingen, waar door leeftijd en andere zaken, toch
steeds mutaties zijn. Dat moet opgelost worden.
Dan de contacten met de "Bond". Netwerken noemt men dat, maar je moet toch
wel steeds je gezicht laten zien en contacten leggen. Voor zichzelf is hij toch wel een
beetje trots dat hij het "Bekertoernooi" naar Nijmegen heeft gehaald, en dat het nu
zo succesvol is, dat de club dat voorlopig mag organiseren.
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"Noviopost" is ontstaan na een breuk met een andere postzegelclub uit Nijmegen en
heeft onlangs het 20 jarig bestaan gevierd, maar de club moet wel levensvatbaar
blijven. Kennelijk is dat niet zo'n probleem, want de club, waar we ons vanaf
gescheiden hebben, heeft toch al pogingen aangewend om te kijken of we samen iets
kunnen doen.
"Noviopost" is ook een redelijk tot goed draaiende club, met diverse afdelingen en
goed bezochte ruilavonden op maandag. De clubavonden worden ook goed
bezocht.
Zijn zorg is toch dat er leden bij moeten komen en met name veel jongere leden.
Het evenement "Postzegeltotaal" helpt hier best in mee, maar hij zou een manier
willen vinden om de alle clubleden op de avonden en manifestaties te krijgen. Er is
maar een kleine kern van clubleden, die je regelmatig tegenkomt van de ruim 500
leden in totaal.
Dan heb je nog de viering van het 25 jarig bestaan, waar nu ook al aan gewerkt
wordt.
Al met al een bruisende club, maar er moet nog veel gebeuren. Als voorzitter ziet hij
als geen ander dat je altijd vooruit moet kijken, niet achteroverleunen, en blijven
werken aan de toekomst, en dan vooral met jonge, enthousiaste leden, die iets voor
de club willen betekenen.
Na al deze overpeinzingen, pakt hij de voorzittershamer in en gaat met de andere
vergadergenoten aan de bar een gezellig pilsje drinken, dat heeft hij wel verdiend,
vindt hij.
Wij ook trouwens.
Piet Grutters.
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