vrijdag 6 mei
- Dialezing en tentoonstelling.
dinsdag 17 mei, middagbijeenkomst.
maandag 23 mei, regionale ruilavond.
- Thema Oostenrijk/Zwitserland.
vrijdag 3 juni
- Veiling met alle kavels als inzet BOD.
- Als afsluiting van het seizoen: gratis presentie-verloting. Iedere aanwezige heeft
prijs.
dinsdag 21 juni, middagbijeenkomst.
maandag 27 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
14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni.

PhilaNovio Quiz
Zo heeft Bob Visser van Filatelistenclub Tiel de quiz genoemd die hij op vrijdag 4
maart 2005 tijdens de clubbijeenkomst zal presenteren.
Hij heeft een internationaal getinte quiz met en over filatelistische
wetenswaardigheden samengesteld. U kunt uw kennis testen aan de hand van twintig
met postzegels en poststukken geïllustreerde meerkeuze vragen, die in de zaal zullen
circuleren.
Het geheel is ter lering en vermaak. Spieken in een catalogus of ander naslagwerk
zou te gemakkelijk zijn en mag dus niet. Er mag uiteraard wel gezellig worden
samengewerkt en overlegd.
Voor de deelnemers met de meeste goede oplossingen liggen er (zoals gewoonlijk)
verschillende aardige prijsjes klaar.
3

Een voorspoedig 2005
Een jaar is snel voorbij. Zo lijkt het in ieder geval. Dat komt waarschijnlijk doordat
we in onze vereniging veel activiteiten aangeboden krijgen. We zijn het hele jaar
door bezig met van alles en nog wat. Dat willen we in het komende jaar zo houden.
Leuke activiteiten aandragen, zodat in ook in 2005 alle leden, en als dat niet kan,
toch de overgrote meerderheid, tevreden is met het gebodene. We doen ons best.
We kijken vooruit en beginnen met iedereen een voorspoedig jaar 2005 te wensen.
Een uitstekende gezondheid en niet al te veel last van de door de regering te nemen
maatregelen. Dat wensen we ook uw huisgenoten en verdere familie.
Ook dit jaar weer wensen we u allen veel plezier en gezelligheid tijdens de
clubavonden en misschien de gouden vondst om uw verzameling op een hoger plan
te tillen.
Degenen die aan tentoonstellingen deelnemen, wensen we heel veel succes en
vooruitgang. Mocht het eens een keer tegenzitten met de beoordeling door de jury
of loopt het jurygesprek niet zoals verwacht werd, niet bij de pakken neer gaan
zitten, maar kop hoog. Bedenk iedere keer, een jurylid is ook maar een mens en
heeft net zo goed het recht om fouten te maken als wij.
Nogmaals de beste wensen en we hopen dat u weer veel plezier zult beleven aan de
vereniging als afgelopen jaren.
Het bestuur.
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Onze ongeregelde veiling is vermaard. Op 4 februari is het weer zover. Na de
feestdagen heeft iedereen opruiming gehouden en zit met een grote hoeveelheid
materiaal. Dit kan op de ongeregelde veiling worden aangeboden in G R O T E
hoeveelheden. Tussen 19.00 en 20.00 kunt u maximaal 10 kavels aanbieden. Bij deze
kavels moet een lijst zijn met omschrijvingen. Zoals gezegd: de kavels moeten
G R O O T zijn. Losse zegels, series en mappen zijn uit den boze en worden niet
geaccepteerd. Dus alleen dozen en stapels stockboeken aanleveren!!
Voor de grote veiling op 2 april kunt u tot uiterlijk 31 januari uw lijst met kavels in
"digitale vorm" inleveren. Voor wie de procedure niet kent, hier een kleine uitleg.
Wie kavels voor de grote veiling wil inleveren, kan bij de veilingmeester een floppydisk vragen. Op deze floppy staat een voorgeprogrammeerde Excel-sheet. In deze
sheet kunt u alle informatie over uw kavels kwijt. Denk er daarbij aan, dat de kavels
losse nummers en grote kavels als stockboeken, mappen en albums gescheiden zijn.
De floppy kunt u bij de veilingmeester inleveren.
Met hem maakt u ook een afspraak wanneer de kavels ingeleverd moeten worden.
Losse nummers en series moeten in de standaard omslagen zitten die verkrijgbaar
zijn bij de veilingmeester. Overige kavels moeten voorzien zijn van omslag
voorkanten, zodat daar de nodige aantekeningen om gezet kunnen worden.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de veilingmeester:
H. Pierlo, Min. Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433

Mutaties bij de Rondzenddienst.
I.v.m. drukke werkzaamheden heeft J. ten Dam besloten om zijn functie als hoofd
"Gerichte Rondzendingen Nederland en Overzee" neer te leggen.
Zijn functie is inmiddels overgenomen door de Hr. C. Knoop.
Wij allen bedanken Jan ten Dam voor het vele werk dat hij als vrijwilliger verricht
heeft, en wensen Cees Knoop veel succes in zijn nieuwe functie.
Namens het Bestuur:
W. Goossens.
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Agenda jaarvergadering 14 januari 2005
De agenda luidt als volgt:
1. Opening, een woord van welkom en herdenking.
2. Notulen van de jaarvergadering van 9 januari 2004 (Novioposta nr. 83-2004-1)
3. Jaarverslagen
a. secretaris
b. ledenadniinistratie
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 2005/2006.
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 23,00.
5. Verslag kascontrolecommissie 2003/2004.
6. Benoeming kascontrolecommissie 2004/2005.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden zijn H. Pierlo en H. van Rooijen.
Ze stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor ze te herbenoemen.
Eveneens aftredend is J. ten Dam. Hij stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt G. Dezaire als kandidaat voor.
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).
8. Wijziging samenstelling commissie 25 jarig jubileum (statuten art. 10, lid 2).
9. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
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Ledennieuws
Opgezegd
710 J.T.G. van de Langeberg
111 R.C. van Stiphout
774 J.P. Smits
864 M.C.J. Disveld
1146 R. Burger
Nieuwe leden
1156
969
969G
1157
1157G
970

W. Frijters
H.W. van Loon
Mevr. J.M. van Loon
G.C.J.M. Obels
J.M.C.G. Obels van de Water
J.A.G.M. Berndsen

Beste start als mogelijk in 2005
In 2005 beginnen we als vereniging goed. Het eerste gebeuren van het jaar 2005 is
de Workshop Thematische Verzamelaars op 12 januari.
Nu denken de meeste mensen bij een Workshop dat er gewerkt moet worden. Bij
deze workshop is dat een misvatting. Hier komen verzamelaars bijeen om informatie
te vergaren en uit te wisselen. En wie wil er nu niet meer weten over datgene wat hij
verzamelt?
Niet alleen voor degenen die thematisch bezig zijn, maar ook de traditionele landenverzamelaars kunnen ideeën opdoen om hun verzameling een aantrekkelijker
uiterlijk te geven. Waar vind ik meer informatie over het land en de zegels waar ik
mee bezig ben? Uiteindelijk is het doel van een verzameling niet een stoffig album
met zegels netjes op een rij, maar een boek met informatie.
Waag eens een poging en kom op 12 januari naar de bijeenkomst die om 19.30 uur
begint. Al doet u maar 1 idee op, dan is het bezoek al de moeite waard geweest. En
bevalt het niet, vrijheid blijheid. Maar dan weet u tenminste zeker dat u niets mist.
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