dinsdag 20 december, middagbijeenkomst
maandag 19 december (= 3e maandag)
- regionale ruilavond, thema Nederland en O.G.
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
10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.

Zoals gebruikelijk kunt u voor de volgende grote veiling op 5 november uw lijst
inleveren. Deze lijsten moet u via het sjabloon in Excel aanleveren. Wie al eerder
inleverde, weet hoe de gang van zaken is. Nog nooit iets voor de grote veiling
ingestuurd, neem dan contact op met de veilingmeester.
De lijsten moeten uiterlijk op 15 september bij de veilingmeester zijn. Hij regelt dan
met u wanneer u uw kavels daadwerkelijk moet inleveren.
Het adres van de veilingmeester is:
H. Pierlo, Min. Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314.-661433

Noviopostje
Postzegelverzamelaar (61 jaar) uit omgeving Kleef zoekt postfrisse en gestempelde
postzegels uit Nederland (evt. ook België en Frankrijk) in ruil voor postfrisse en
gestempelde zegels uit de Bondsrepubliek, Berlijn en DDR. GEEN Aankoop!
Alfred Klein, Hauer Heide 1, D-47551 Bedburg-Hau
Tel. 0049-2821-6276
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Ledennieuws
Opgezegd
396
792
852
899
1097

H.J. Honk
A. de Kluijs
H.P.J. Walk
C. Varma
H. van Maanen

Nieuwe leden
971 B. Bongers

Rondzending
Op de laatste pagina van Novioposta staat al geruime tijd een lijst van personen die
zich bezighouden met de rondzending. Maar er zijn er nog veel meer. Als we die
daar allemaal elke keer zouden plaatsen, zouden we chronisch ruimtegebrek hebben.
Om de harde werkers niet tekort te doen, plaatsen we hier een lijst van alle
subhoofden. Mocht u deze lijst met namen nodig hebben, bewaar hem dan goed
want we zetten hem alleen deze keer in ons blad.
Subhoofden
M. Dederen, Straalmanstraat 30, 6521 JM Nijmegen, tel. 024-3232465
G. Purmer, St. Jacobslaan 72, 6533 BV Nijmegen, tel. 024-3561283
J. Reerink, Hillekensacker 20-45, 6546 LA Nijmegen, tel. 024-3779202
J. Furer, Fr. v.d. Puttestraat 27, 6535 WD Nijmegen, tel. 024-3562711
J. Geneste, Berkenstraat 23, 6598 AZ Heijen, tel 0485-512203
G. Kolman, Akkerslagen 45, 5364 PR Escharen, tel. 0486-473868
J. Vos, Merelstraat 9, 6573 Beek-Ubbergen, tel. 024-6842669
J. van Oss, Raadhuisstraat 33, 6651 BZ Druten, tel. 0487-512394
K Tanger, Mühlenstrasse 55, D-47533 Kleve, tel. 0049-2821-98703
De volgende drie adressen zijn ook handig:
Gerichte Rondzendingen Nederland en Overzee
C. Knoop, De Savornin Lohmanstraat 20, 6535 SX Nijmegen, tel. 024-3555606
Gerichte Rondzendingen Duitsland
P.J.M. Gerrits, Bolerostraat 42, 6544 RK Nijmegen, tel. 024-3776745
Gerichte Rondzendingen overige landen + Poststukken
J.M. Rijsdijk, Postweg 37, 6523 KR Nijmegen, tel. 024-3221596
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Postzegelverzamelaars zijn bevoorrechte mensen
Met deze zin opende de voorzitter van "de Bond", de heer Koek, het Bekertoernooi
op Postzegel Totaal. Hij doelde daarmee op de stilte en het mooie weer waarbij hij
in de vroege ochtend naar Nijmegen was gereden. Dat wij ons vervolgens in een
donkere zaal opsluiten om naar een aantal lezingen te luisteren, liet hij onvermeld.
Maar ja, je kunt niet alles hebben.
Na de opening kreeg de heer Koek van Jan Mulder 2 CD-Roms met filatelistische
artikelen aangeboden als herinnering aan deze dag.
Daarna kon het bekertoernooi in de categorie Algemene Filatelie beginnen. Winnaar
werd de heer C.J. v.d. Horst met "Het correspondentiebureau van het Nederlandse
Rode Kruis", 's Middags was de beurt aan de categorie Thematische Filatelie. Hier
werd de heer W.J. Cools winnar met zijn lezing "Sporen van de Romeinen".
Maar er was natuurlijk meer dan het Bekertoernooi. Een kleine maar zeer fraaie
tentoonstelling. Er was een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zodat iedereen
wel wat van zijn interesse kan vinden. Wie op zoek was naar materiaal voor zijn
verzameling kon bij de diverse stands het nodige vinden.
Informatie over filatelie was er in voldoende mate te vinden. Allereerst de stand van
de vereniging voor thematische filatelie. En wie wilde weten wat er in samenhang
met de computer mogelijk is, kon terecht bij de speciale stand van Noviopost.
De filatelisten die naar "Postzegel Totaal" komen zijn inderdaad bevoorrechte
mensen. Zorg dus dat u dit evenement in 2006 niet mist. Het vindt plaats op

5 maart 2006

De heer Koek laat zich op Postzegel Totaal informeren over de mogelijkheden van de computer
(foto J. Rozie)
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Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 14
januari 2005.
1.

Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle
aanwezigen.
Deelt mede dat de heer W.Goossens wegens ziekte niet aanwezig kan zijn, en
dat de heer H. van Rooijen samen met de andere jeugdleiders nog op de
Jeugdbijeenkomst is.
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 van de Jaarvergadering van 9 januari 2004.
In de notulen van deze vergadering is verzuimd de P.R afdeling op te nemen.

3. Jaarverslagen.
3.a.

Secretaris.

Het is belangrijk om de secretaris informatie te verstrekken over diversen
zaken, zoals b.v. bij langdurige ziekte, dat de nabestaanden van de overleden
leden dit z.s.m. melden aan de secretaris, enz.
3. b. Ledenadministratie.

In totaal heeft de vereniging 479 leden, het oudste lid is 91 jaar en het jongste
lid is 21 jaar.
3.c.Commissie

Activiteiten.

De activiteiten zijn verdeeld in 3 onderdelen
a: Interne activiteiten; b: Bibliotheek en leesmap; c: Externe activiteiten,
a: Interne activiteiten
Geen bijzonderheden,
b: Bibliotheek en leesmap.
De heer J.Diesveld geeft een uitgebreid verslag over het onderwerp
bibliotheek en leesmap en roept een ieder op om lid te worden.
c: Externe activiteiten.
De voorzitter laat weten dat er ook dit jaar weer zeer goede resultaten zijn
behaald door onze leden tijdens het Bekertoernooi en tijdens
Tentoonstellingen.
3.d.Commissie

veilingen

en

verloting.

Met de veilingen en de loterijen is er een positief resultaat geboekt.
3.e.

Ledenwerving.

Als dank voor het vele werk wat mevrouw Th. van Hoogstraaten in de vele
jaren die achter ons liggen voor de vereniging heeft gedaan, heeft zij op 3
oktober 2003 de zilveren Bondsspeld in ontvangst mogen nemen.
3.f. Jeugdafdeling.

Het leden aantal is gedaald, er zijn op dit moment nog 10 leden in het bestand.
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3.g. Redactie

Novioposta.

De heer W. Resink is de redactie komen versterken.
3. h. Rondzenddienst.

De heer J. ten Dam is i.v.m. drukke werkzaamheden gestopt met de
Rondzenddienst, de heer C. Knoop heeft zijn werkzaamheden overgenomen.
Bij de rondzenddienst van onze vereniging hebben we enkele problemen
gehad:
Ten eerste is er voor een bedrag van circa Euro 3200, = aan rondzendboekjes
zoek geraakt.
Na een zeer uitvoerige uitleg door de voorzitter over het hoe en waarom is het
standpunt aangenomen om het te laten zo als het nu is.
De vergadering is akkoord gegaan met het standpunt.
Ten tweede is er voor een bedrag van circa Euro 4500, = aan rondzendboekjes
zoek geraakt.
Aangaande dit geval is er een procedure gestart, de politie alsmede een
advocaat zijn ingeschakeld.
Het bedrag is door de Bond aan ons overgemaakt, de Bond heeft de door ons
gestarte procedure overgenomen.
3. i. Nieuwtjesdienst

Toelichting door het hoofd van de Nieuwtjesdienst de heer G. Kolman.
3.j. FDC dienst.

Geen bijzonderheden.
3.k. P.R. afdeling.

De heer P. Grutters doet verslag aangaande de activiteiten van deze afdeling
voor wat betreft het Bekertoernooi en de stand van zaken aangaande het 25
jarig jubileum.
3.l. Penningmeester.

De heer A. Thijssen geeft toelichting over de begroting, de vergadering heeft
geen op of aanmerkingen.

4. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2005/2006.
Aangaande de begroting geen bijzonderheden.
Het voorstel van het bestuur om de contributie te handhaven op Euro 23, =
per jaar werd met algemene stemmen en applaus van de vergadering
aangenomen.

5. Verslag kascontrolecommissie 2003/2004.

Toelichting op de controle werd gegeven door de voorzitter van de
kascommissie de heer J. den Hertog.
Voorstel van de kascommissie is om het bestuur decharge te verlenen voor het
financiële beleid werd met algemene stemmen, en onder applaus als dank voor
het vele werk, unaniem aangenomen.
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6. Benoeming kascontrolecommissie 2004/2005.
Benoemd zijn de heren P. de Wit als voorzitter, P. Gerrits als lid en B.
Klaassen als reserve.

7. Bestuursverkiezing.
De aftredende bestuursleden de heren H. Pierlo en H. van Rooijen werden
herkozen, er waren geen tegenkandidaten.
Eveneens aftredend als bestuurslid was de heer J. ten Dam deze stelde zich
niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt de heer G. Dezaire als kandidaat voor, er waren geen tegen
kandidaten zodat de heer Dezaire zitting zal nemen in het bestuur als
afgevaardigde van de afdeling Rondzendingen.
De vergadering ging met het voornoemde akkoord.
De voorzitter bedankt de heer J. ten Dam voor het vele werk wat hij gedaan
heeft voor de vereniging en overhandigd hem een paar flessen wijn alsmede
een bos bloemen voor zijn vrouw.

8. Wijziging samenstelling commissie 25 jarig jubileum.
(statuten art. 10, lid 2)
Ook als voorzitter van deze commissie heeft de heer J. ten Dam zich
teruggetrokken. De nieuwe voorzitter van deze commissie is geworden de
heer J. Op den Camp. De heer H. Teunissen zal zich inspannen voor de jeugd,
en de heer J. Spijkerman zal zich bezig houden met het maken van een
tentoonstellingscatalogus.
Voor de overige commissie leden blijven de functies ongewijzigd.

9. Mededelingen.
De beurs die georganiseerd werd door de Stichting Filatelie Rijk van
Nijmegen in Kerstendal te Berg en Dal is voorgoed gestopt.
De stichting is opgeheven, de soosmiddagen blijven gehandhaafd en zullen
voortaan door Noviopost worden georganiseerd.
Ook zal geprobeerd worden wat handelaren naar Postzegel Totaal te krijgen.
In de commissie activiteiten is de heer J. Rijsdijk gestopt met zijn
werkzaamheden, de heer P.Grutters zal v.w.b. het maken van de notulen voor
deze commissie zijn plaats innemen.
De heer J. Rijsdijk blijft wel zitting houden in de commissie.

10. Rondvraag.
Er waren geen vragen.

11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en wenst een ieder een
prettige voortzetting van de avond.
Een datum voor de volgende jaarvergadering zal nog nader worden
vastgesteld.
A.G. van den Berg.
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