Alle bijeenkomsten vinden plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg
(hoek Muntweg), Nijmegen (tel. 024-3552649).
Aanvang middagbijeenkomsten 15.00 uur, zaal open 15.00 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
12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni.

Uitreiking Jan Rijsdijk prijs aan Jenny Dassel
Ook dit jaar is mij door het
bestuur
van
Noviopost
gevraagd
de
naar
mij
genoemde prijs te willen
uitreiken. Ik doe dat graag
omdat ik uit ervaring weet dat
die prijs zeer gewaardeerd
wordt door diegene die hem
mag ontvangen.
Deze keer is het iemand van
wie gezegd kan worden dat
die zijn sporen voor de
filatelie dubbel
en
dwars
verdiend heeft. Reeds lang voordat Noviopost bestond, was die persoon al met hart
en ziel bezig met het verenigingsleven in de filatelie. Overal waar men kwam dook
dat gezicht weer op, bewogen van sociale gevoelens, om te helpen waar dit nodig
was. Daarom is die persoon niet alleen bekend binnen onze vereniging maar ook ver
daarbuiten kent men die persoon, omdat een mond- op mondreclame soms
wonderen doet.
Ook ikzelf heb jarenlang met die persoon opgetrokken en heb grote bewondering
gekregen voor het optreden, bescheiden op de achtergrond blijvend, maar toch
duidelijk aanwezig.
Ondanks een verminderde conditie (zal wel aan ouderdom liggen) is die persoon
nog altijd actief aanwezig. Geen clubavond wordt overgeslagen of er moet wel een
heel bijzondere reden voor zijn.
Daarom is het voor mij een eer de prijs op deze avond aan jou te mogen uitreiken
Jenny.
Ik hoop dat het een leuke herinnering is die je nog lang mag bijblijven.
J. Rijsdijk
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Op 2 april is onze volgende grote veiling. Het aantal bezoekers stijgt met rasse
schreden. Dat is niet verwonderlijk, want waar anders dan op onze grote veiling is
zo'n groot en divers aanbod van materiaal. Naast losse zegels en series vindt u er
insteekkaarten, stockboeken en dozen. En niet te vergeten literatuur en poststukken.
De laatste zaken zijn onontbeerlijk voor de verzamelaar.
Om tijdens de kijkdagen snel het juiste te kunnen vinden, heeft u een veilingcatalogus nodig. Het heeft natuurlijk ook z'n charme om door de stockboeken en
dozen te struinen en verrassingen tegen te komen, maar van te voren enige schifting
aan brengen is wel handig. Vraag daarom met een filatelistisch gefrankeerde brief
een veilingcatalogus aan bij de veilingmeester. Zijn adres is:
H. Pierlo, Minister Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433

25 jarig jubileum van NOVIOPOST
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering is het startschot gegeven om het 25 jarig
jubileum van Noviopost te gaan organiseren. De commissie die deze opdracht op
zich heeft genomen is door de ledenvergadering officieel geïnstalleerd.
Het startschot werd gedaan door middel van een videopresentatie, waarvan de tekst
in dit blad is opgenomen.
Als het organiseren met de zelfde vaart gaat als de presentatie, wat dus de bedoeling
is, dan belooft het een schitterend jubileum te worden.
Om e.e.a. in goede banen te lijden dan zijn er weer een groot aantal vrijwilligers
nodig die de organisatie op zich nemen.
Een aantal van onze leden hebben zich direct al in het begin spontaan aangemeld.
Er zijn een aantal onderdelen waar wij nog een kartrekker voor zoeken, dit kunt u
lezen in de presentatie die hierna komt.
De personen die nog gezocht worden en die naar ik hoop zich spoedig zullen
melden, vormen samen de stuurgroep, zij zijn primair verantwoordelijk voor hun
onderdeel. Daarnaast zullen zij op zoek gaan naar mensen die mee kunnen helpen
voor het deel dat zij gaan organiseren.
Het is echt niet zo dat het een dagtaak wordt, in het begin is het twee keer per jaar
met elkaar de voortgang bespreken en daarnaast een aantal huiswerktaken om zaken
voor te bereiden of uit te zoeken. Het laatste jaar, voor het jubileum, zal dit wat
meer worden. De meeste tijd wordt gevraagd van die personen die een
tentoonstelling willen verzorgen, maar waarschijnlijk zijn er vele clubleden die al
eerder een verzameling hebben gepresenteerd bij een tentoonstelling.
Mocht u geïnspireerd zijn door het bovenstaande en vindt u het leuk om een deel
van uw energie te willen steken in de organisatie dan nodig ik u uit om Piet Grutters
te bellen 024-3556644 en u op te geven. Vele handen maken licht werk.
Jan ten Dam (voorzitter commissie 75 jaar Noviopost)
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Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 09-01-2004
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle
aanwezigen.
Melding dat Hr. v Rooyen samen met andere jeugdleiders nog op de
Jeugdbijeenkomst is.
Na enkele huishoudelijke mededelingen, o.a. de gezondheidstoestand van P.
Molenaar, werd er een minuut stilte in acht genomen om de leden te gedenken
die in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden.

2. Notulen Jaarvergadering 03-01-2003.
Geen op of aanmerkingen.

3. Jaarverslagen
3a: Secretaris,
Geen Bijzonderheden
3b: Ledenadministratie.
De verheugende mededeling dat we een toename constateren en dat we weer
500 leden hebben.
3c: Commissie Activiteiten
Activiteiten zijn verdeeld in 3 onderdelen a: Interne activiteiten; b: Bibliotheek
en Leesmap; c: Externe activiteiten
a: Interne activiteiten: G.B.
b: Bibliotheek: G.B.
Leesmap: toelichting door beheerder J. Diesveld over het functioneren en een
oproep om abonnee te worden.
c: Externe activiteiten: melding van de voorzitter over goede resultaten bij
tentoonstellingen, proficiat.
Toelichting 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.
G.B.
3e: Ledenwerving.
G.B. Een welverdiend applaus voor het vele goede werk van Mevr. T h . G v.
Hoogstraaten-v. Rijswijk (Thea)
3f: Jeugdafdeling.
G.B.
3g: Redactie Novioposta.
G.B.
3h: Rondzenddienst.
Namens de Rondzenddienst bedankte J. Rijsdijk alle vrijwilligers die zich hebben
ingezet voor een goed verloop van de rondzendingen, (applaus van de
aanwezigen)
3i: Nieuwtjesdienst.
G.B.
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3j: FDC-dienst.
Toelichting door het hoofd van de FDC-dienst de Hr. De Vos.
3k: Penningmeester.
Toelichting over de begroting door onze penningmeester A. Thijssen.

4. Vaststellen Begroting en Contributie seizoen 2003/2004.
Begroting: G.B.
Voorstel van het bestuur de contributie in het seizoen 2004-2005 ongewijzigd te
laten werd met algemene stemmen en applaus van de vergadering aangenomen.

5. Verslag Kascontrolecommissie 2001/2002.
Toelichting op de controle werd gegeven door de voorzitter van de
kascommissie de Hr. Scanion.
De aanbevelingen van de kascommissie van vorig jaar blijven gehandhaafd
J. Toussaint gaf een toelichting over de door het bestuur genomen maatregelen
t.a.v. die aanbevelingen, o.a. het instellen van een commissie financiën.
Voorstel van de kascommissie om de penningmeester decharge te verlenen voor
zijn financiële beleid werd met algemene stemmen, en onder applaus als dank
voor het vele werk, unaniem aangenomen.

6. Benoeming Kascontrolecommissie 2003/2004.
Benoemd zijn de heren J.F. den Hertog als voorzitter, P. de Wit als lid en P.
Gerrits als reserve.

7. Bestuursverkiezing.
De aftredende bestuursleden J. Toussaint en W. Goossens werden herkozen, er
waren geen tegenkandidaten.

8. Uitreiking v.d. Jan Rijsdijkprijs.
Allereerst was er, met een woord van dank, een fles jenever voor onze voorzitter
de Hr. J. Toussaint als waardering voor zijn vele werk, een attentie waar gezien
het applaus de vergadering het helemaal mee eens was.
Daarna werd, eveneens vergezeld van een luid applaus van de vergadering de Jan
Rijsdijkprijs uitgereikt aan J. Dassel door "Mister-Novio" de Hr. J. Rijsdijk.

9. Benoeming Commissie 25-jarig jubileum.
Er was een diapresentatie verzorgd door de voorzitter van de commissie 25-jarig
jubileum de Hr. J. ten Dam.
Bij het bekendmaken van de naam van ons jubileum: Postzegel Totaal Nijmegen
klonk er een luid applaus.
De commissie 25-jarig jubileum bestaat uit:
Voorzitter: H.J.M. ten Dam
Secretaris: P. Grutters
Commissielid tevens hoofd tentoonstelling: G.A.J. Kolman
Commissielid tevens penningmeester: G.L.P. Dezaire.

10. Wijziging Huishoudelijk Reglement.
Met de toelichting van J. Toussaint over de doorgevoerde wijzigingen in het
Huishoudelijk Reglement ging de vergadering akkoord.
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11. Samenwerking met "Briefmarkensammlerverein Kleve".
Toelichting door J. Toussaint over de samenwerking met deze
postzegelvereniging en de vorderingen daarvan, o.a. het opzetten van een
rondzenddienst, er doen op dit moment 16 leden van "Kleve" mee aan onze
rondzending.
Opmerking G. Kolman: laat deze mensen lid worden van onze nieuwtjesdienst!
J. Toussaint: is misschien iets voor de toekomst, we moeten dit stap voor stap
opbouwen.
Vraag P. Gerrits: zijn er consequenties t.a.v. het Huishoudelijk Reglement?
J. Toussaint: Nee.

12. Mededelingen.
Als erelid van onze vereniging werd, na 30 jaar werk voor de rondzenddienst, en
nog vele andere zaken, L. v.d. Sloot benoemd. Een oorkonde een bos bloemen
een enveloppe met inhoud uitgereikt door J. Toussaint, en een daverend applaus
van de vergadering, waren zijn beloning.

13. Rondvraag.
G.B.

14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en wenst allen een prettige
voortzetting van de avond.
Volgende vergadering 07-01-2005
Uw notulist: W. Goossens

KLEVER BRIEFMARKEN-SAMMLER-VEREIN
De Klever Briefmarken-Sammler-Verein organiseert (in principe) op de tweede
zondag van de maand een ruilmorgen waarbij ook de leden van Noviopost van
harte welkom zijn.
De ruilmorgen wordt gehouden van 10.00 uur tot 12.00 uur in het Kolpinghaus in
Kleef.
De volgende data in 2004 zijn vastgelegd:
07 maart (14 maart is de Gross-Tauschtag in Goch)
04 april (11/12 april is Pasen)
16 mei (9 mei is moederdag)
13 juni
11 juli
Hoe komt u in het Kolpinghaus: Bij de eerste verkeerslichten in Kleef rechts de
helling op. Na enkele bochten bij de tweede verkeerslichten links (op de hoek links
staat een duidelijk zichtbare toren). Eerste straat rechts. Volgende rechts is de straat
naar het Kolpinghaus.
Bestuur en leden van de Klever Briefmarkensammler-Verein hopen u meerdere
malen te mogen begroeten.
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De Vergissing
Mijn vriend de internist is een goeie trompettist
in zijn weinige, veel te weinige vrije uren.
's Avonds speelt hij met talent in een folk- en bibop-band
tot groot genoegen van zijn vrouw en alle buren.
Hij wordt niet moe van al het swingen, van zijn "kroenen" en zijn zingen;
hij is dol op balkenbrij en hazelnoten.
Maar mijn vriend heeft zich vergist.
Mijn vriend de internist is een echte socialist
in zijn weinige, veel te weinige vrije uren.
's Avonds leest hij in de krant het vrije volk van Nederland
moet van de politiek een heleboel verduren.
Hij kent de Internationale in een kleine zestien talen;
hij's de man van Joop den Uyl en Jelles Troelstra.
Maar mijn vriend heeft zich vergist.
Mijn vriend de internist is verwoed filatelist
in zijn weinige, veel te weinige vrije uren.
's Avonds zit hij met een loupe en een beker kippensoep
naar koninginneplaatjes - groen en geel - te turen.
Maar als er tandjes aan ontbreken wordt naar haar niet meer gekeken;
hij is weg van Liechtenstein en San Marino.
Maar mijn vriend heeft zich vergist...
... is nu copoclefilist: een sleutelringverzamelaar!
M.M. Claassen, 3 oktober 2003

SECRETARIS!!!!!!!???????
Toen de voorzitter de vergadering afhamerde, dacht onze secretaris, Wim Goossens,
aan al het werk wat voor hem na elke vergadering kwam.
Hoe moest hij van een vergadering, waar iedereen met inzet van longen en armen
zijn argumenten kracht bij zette, een goed vergaderverslag maken. Maar na 5 jaar
ervaring als secretaris bij Noviopost is ook dit probleem wel op te lossen.
Toch kan hij het iedereen aanraden om een functie in de club te gaan bekleden, want
wat hij als heel positief ervaart is toch het goede beleid wat tot stand komt door het
goede besturen van de club en de samenwerking tussen de bestuursleden onderling.
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Dit neemt niet weg dat er weer veel werk op hem lag te wachten.
Secretaris zijn is ook niet niks. Verslagen maken, correspondentie voeren met
bestuursleden, leden, bond, gemeente en ga zo maar door. Ook de vergaderagenda
moeten gemaakt worden om nog maar niet te spreken over de bergen post die
binnen komen en die toch ook weggewerkt moet worden. Sommige brieven kun je
doorsturen maar andere moet je zelf beantwoorden. Daardoor is er ook buiten de
vergaderingen veel contact met de overige bestuursleden.
En toch is het secretariaat eigenlijk bijzaak, want het gaat toch om het postzegel
verzamelen. In de 12 jaar dat hij nu alweer lid is heeft hij, vind hij zelf, een leuke
verzameling opgebouwd. Vroeger, als kind, heeft hij ook al verzamelt, daarna er
jaren niets meer aangedaan, en later, via ons lid Wim Elemans, toen zijn collega,
weer actief gaan verzamelen.
Vooral de geschiedenis van de post tijdens de beide wereldoorlogen in Duitsland en
de periode kort daarna, boeit hem zeer. En dan niet alleen de zegels, maar ook echt
gelopen brieven. Ook bezette gebieden zoals Danzig, Saar, Memel en de Duitse
koloniën hebben zijn grote aandacht. Tot zijn verzamelgebied behoort ook de
private-stads-postbezorging (stadspost) in Duitsland, een bijzonder interessant
verzamelgebied zowel zegels als brieven, echter moeilijk aan te komen verzamel
items. Als dit het nou was, zou je zeggen, Wim heeft toch wat te doen, maar
ondanks zijn moeilijke rug, heeft hij nog meer verzamelgebieden.
Wat te denken van de Volks Republiek China van af 1949 en plaatfouten van
Nederland op zegel en brief. Dit is nog niet alles, maar wel het voornaamste.
Zijn vrouw heeft het er wel eens moeilijk mee, want het huis en met name de
bovenverdieping zijn niet meer haar eigendom, maar echt helemaal van Wim als hij
met zijn zegels bezig is.
Hij doet af en toe mee aan tentoonstellingen, maar niet als competitie, Wim maakt
zijn eigen kaders, buiten mededinging. Al die regels, wat wel en niet mag, daar heeft
hij een broertje dood aan. Toch heeft hij bewondering en respect voor die mensen
die meedoen aan de tentoonstellingen en daardoor veel tijd en geld in hun
verzameling steken.
Hij hoopt dan ook dat ieder lid veel plezier blijft beleven aan onze gezamenlijke
hobby: POSTZEGELEN.
Dat je tegenwoordig veel geld moet stoppen in een verzameling is helaas niet meer
te stoppen, echter hij hoopt nog steeds dat de dubbele zegels naar de
verenigingsavonden meegenomen worden om gewoon te ruilen.
Zo zie je maar weer, je verzamelt postzegels, komt bij een club en voor je het weet
ben je gecharterd voor een bestuursfunctie, terwijl je je postzegelhobby niet wilt
verwaarlozen. Waar haal je de tijd vandaan??
Hoe zijn vrouw er over denkt weet ik niet. Als het alleen maar blijft bij opmerkingen
over bezette kamers in het hele huis, valt het mijn inziens wel mee.
Wim, neem jij ook maar een lekkere borrel. Jij hebt het ook verdient.
Piet Grutters.
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Familie berichten
De redactie streeft naar meer betrokkenheid van de leden onderling. Wij denken dat
het opnemen van familie berichten in Novioposta daar een bijdrage aan levert. Een
eerste poging ziet u bij Ledennieuws. Als u dit een goed idee vindt, stuur dan uw
bijdragen aan de redactie. Als u het geen goed idee vindt, laat het de redactie dan
ook weten. Het redactie adres is:
J. Furer, F. v.d. Puttestraat 27, 6535 WD Nijmegen.
Alle mededelingen over verhuizen, opzeggen lidmaatschap e.d. moeten natuurlijk
nog steeds naar de ledenadministratie:
J. Ebben, Jekerstraat 15, 6542 RZ Nijmegen / leden administratie@cs.com

Centerfold
Uit de verslagen van de commissie aktiviteiten blijkt dat zij willen dat Novioposta
flitsender en moderner wordt. De redactie is het daarmee eens. Vanuit de commissie
aktiviteiten is tot nu toe alleen het idee "Voorstellen Bestuursleden" van het
Maandblad overgenomen.
Het streven van de Vereniging om jonge verzamelaars te trekken en de gedachte
Novioposta flitsender te maken, heeft de redactie op het idee van een Centerfold
(een gevouwen middenpagina) gebracht. U treft de eerste van deze filatelistische
Centerfolds aan in dit blad. Het is de bekende Spaanse zegel 'La Maya desnuda' (de
naakte Maya) van Goya.
Zoals een democratische vereniging betaamt, heeft de lezer inspraak. Zegels die
geschikt zijn als centerfold, kunt u sturen naar de heer Furer, F. v.d. Puttestraat 27,
6535 WD Nijmegen. Op 1-4-04 wordt de volgende Centerfold door de redactie
gekozen. De winnaar ontvangt zijn Centerfold in kleur op A4-formaat. Zorg dus dat
uw inzending bijtijds binnen is. Wij zijn zo geëmancipeerd dat ook mannelijke
Centerfolds mogen worden ingestuurd.
Aangezien de heer Furer bezig is met een eenkader object over dit onderwerp,
worden de zegels niet teruggestuurd.
13

Attentie Tousaint
Alvorens ik de Jan Rijsdijkprijs wil uitreiken, wil ik eerst nog wat anders naar voren
brengen.
We hebben gehoord dat het afgelopen jaar weer veel activiteiten door het bestuur
zijn ontwikkeld om het ons zo aangenaam mogelijk te maken en om wat variatie in
de bijeenkomsten te brengen. Daarbij was de viering van ons 20 jarig bestaan een
van de hoogtepunten.
Tevens zijn veel prominenten het afgelopen jaar in het zonnetje gezet en dat heeft
ons deugd gedaan.
Het is alleen jammer dat degene die dat allemaal mede geregeld heeft en uiteindelijk
heeft gecoördineerd, nooit eens door iemand de lof is toegezwaaid die hij zeker
verdient.
Daarom vraag ik u allen hier in de zaal met mij hulde te brengen aan onze voorzitter,
de heer Toussaint. Ik weet als geen ander, dat hij ontzaglijk veel werk verzet voor de
vereniging en zelfs daarbuiten onze club promoot.
Ik weet ook dat hij graag van een borrel houdt. Daarom wil ik hem namens u allen
deze fles aanbieden als herinnering aan deze avond.
J. Rijsdijk

L. v.d. Sloot erelid
Aan het begin van het seizoen
heeft onze collega L. v.d. Sloot te
kennen gegeven te willen stoppen
als
subhoofd
van
de
rondzendingen. Inmiddels is zijn
opvolger J. Furer bereid gevonden
zijn taak over te nemen.
Als we de tijd eens nagaan dat v.d.
Sloot actief was voor de vereniging moet dat al lang voor de oprichting van
Noviopost zijn geweest. Wij schatten het tussen de 40 en 50 jaar.
Reden te meer om hem bij dit afscheid eens in het zonnetje te zetten.
Op de jaarvergadering maakte de voorzitter bekend dat het bestuur had besloten
v.d. Sloot te benoemen als erelid van Noviopost. Dit ging gepaard met het uitreiken
van een officiële oorkonde alsmede een aandenken en een bloemetje voor zijn
vrouw. v.d. Sloot die hier helemaal niet op had gerekend, was blij verrast en zelfs
een beetje ontdaan.
Na een daverend applaus van de aanwezigen werd hem dit door de voorzitter
uitgereikt met de mededeling dat hij als erelid geen contributie meer behoeft te
betalen. Nog een mooi opstekertje.
Lo, want zo noemen we hem in de wandelgangen, het is je van harte gegund en wij
hopen dat je er nog vele jaren profijt van mag hebben.
J. Rijsdijk
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Ledennieuws
Opgezegd:
888 A. Ebbeng
791 F. Gerritzen
597 M. Weijers van de Velde
Nieuw:
0532 G N. van Brenk Wallet (gezinslid)
0940 J.H. van Uuden
0945 S. Hohstadt
0947 H.D. Klabbers
0949 G. Jansen
0951 H. Eckert
0953 Dr. E. Foerster
0955 H. Meesters
0957 A. Böhmer
0959 M. Westerfeld
0962 H.H.J. Otten
1154 M. van den Berg

0939 T. Smeets
0944 J.S.A.M. Jansen
0946 G. Wedler
0948 W. Gommans
0950 K. Tanger
0952 Th. Elspas
0954 K . H . Küsters
0956 W. Döring
0958 R. Moll
0960 F.P. Quirmbach
0963 J.F.L. Mulder
1155 H.W.C. van Gaal

Nu de rondzendingen weer een paar maanden draaien, blijken er toch weer enkele
leden te zijn die zich niet aan de regels houden. Daarom willen wij u er nog eens op
wijzen dat wanneer u een zending aangeboden krijgt u eerst controleert of het juiste
aantal boekjes aanwezig is. Vervolgens controleert u of alle vakjes zijn gevuld of
indien leeg, zijn afgestempeld.
Zo niet, maak dan een aantekening bij het betreffende vakje of verwittig uw
sectiehoofd. Die kan dan uw voorganger aanspreken over het geconstateerde.
Gebruik verder altijd het aan u verstrekte stempel om een vakje, waaruit u de zegel
hebt gehaald, ongeldig te maken. Wat ons ook is opgevallen is dat er nogal eens een
foute telling op de geleidelijsten wordt aangegeven.
Dit is vervelend en kost een hoop extra werk voor het sectiehoofd die dat weer
moet corrigeren. En ook voor u is het niet leuk een aanmaning tot nabetaling te
ontvangen.
In het algemeen loopt de rondzending echter prima en zijn we heel dankbaar voor
uw medewerking.
De commissie rondzendingen
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