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
9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.

Van de administrateur van de Rondzenddienst
Het is al weer ruim vier jaar geleden dat ik een stukje schreef in onze Novioposta
voor de deelnemers van onze Rondzenddienst. Het lijkt mij nuttig dit nog eens te
herhalen.
Vooral om al die deelnemers te bedanken, waarvan ik de uitnamen en betalingen
zonder enig probleem kan verwerken en die nog nooit een betalingsherinnering
hebben ontvangen. Mijn hartelijke dank voor uw juiste en tijdige betalingen.
Om mijn werk gemakkelijker te maken zou ik willen verzoeken bij de betalingen met
het volgende rekening te houden:
1. Gelieve te wachten met betalen tot de volgende zending, want er kan een
correctie zijn aangebracht.
2. Bedenk dat door de Postbank voor iedere overschrijvingskaart de club € 0,27 in
rekening brengt; dus combineer zoveel mogelijk overschrijvingen tot een betaling
van minstens € 10,—; hierbij mag de betalingstermijn van een maand overschreden
worden.
3. Gelieve op de overschrijvingskaarten altijd per zending het bijbehorende bedrag
te noemen inclusief boeten en correcties; daarentegen zijn boekjesnummers en
zendingennummers waaruit niets is uitgenomen voor mij overbodige informatie.
4. Mocht bij b.v. meer dan zes zendingen de ruimte op de overschrijdingskaart te
klein zijn, is het misschien een goed idee om mij een specificatie te zenden per post;
de postzegel hiervoor kunt u verrekenen met uw betaling.
5. Graag op het einde van het seizoen alle restschulden betalen, ook de kleinere
bedragen, zodat u en ik met een schone lei het nieuwe seizoen kunnen beginnen.
6. Betalen per kas blijft altijd mogelijk, ook en vooral voor de kleinere bedragen.
7. Nog gemakkelijker is het de club te machtigen tot automatische incasso; u hoeft
niets
te doen dan de inhoudingen te controleren; ik stuur u hiervoor graag een kaart toe;
een
op de vier deelnemers is u al voorgegaan.
8. Als u de club gemachtigd heeft hoeft u nooit meer zelf de rondzenddienst te
betalen, en dus ook niet voor boeten of correcties, want die zijn mij bekend; wel kan
de inhouding enige maanden duren, omdat sommige zendingenlij sten lange tijd
onderweg zijn voordat ik deze ontvang.
Uw administrateur Rondzenddienst Gerard Dezaire
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Ledennieuws
Opgezegd
831

H.J.A. Hendriks

122
J.W. Verhoeven
197
A.H. Holkers
969
H. van Loon
969G J.M. van Loon
824
T. van der Kroef
329 J.G. Schopman
723
E.J.C. Wijmann van Roosmalen
590
W.J.A. Kappé
929
J.M.F. Verhoeven
682
M.B.M. Moons
97
J.G.M. Rademaker
Nieuwe leden
1159
972

N.C.T. van de Loo
N.F.A.M. van de Water

Opnieuw aan de slag na de vakantie
De vakantie is voor een groot aantal voorbij. Er zijn nieuwe indrukken opgedaan,
misschien wat leuke zaken opgedoken en we barsten van de energie om met onze
verzameling aan de slag te gaan.
Een aantal zal denken: ik wil eens wat anders dan een voordruk album. Wie een paar
leuke poststukken heeft opgedoken kan die niet zomaar ergens tussen frommelen.
Met andere woorden, er zal iets moeten gebeuren.
Gelukkig staat u er niet alleen voor, want op woensdag 14 september is er een
bijeenkomst van de thematische verzamelaars. Nu niet direct schrikken, want ook
mensen die niet thematisch bezig zijn kunnen hier ideeën opdoen.
Hoe maak ik zelf een aantrekkelijke bladzijde met zegels. Wat kan ik aan extra tekst
toevoegen. Zijn er stempels die mijn verzameling een extra cachet geven. Met
andere woorden, welke mogelijkheden zijn er om een verzameling aantrekkelijker te
maken, zodat u er meer plezier aan beleeft.
Kom gewoon een keer kijken op de bijeenkomst van 14 september om 19.30 uur.
Kijken kost niets en bevalt het niet, even goede vrienden. Een waarschuwing is op
zijn plaats. Tot nu toe is nog iedereen die eens een keer kwam kijken wat het is, een
aantal keren blijven komen.
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Rondzenddienst
In de eerste plaats bedanken wij alle vrijwillegers die zich het afgelopen seizoen
hebben ingezet voor het welslagen van de rondzenddienst.
Het is weer een jaar geweest van ups en downs. De omzet is lichtelijk gedaald,
hoewel sommige onderdelen het juist heel goed hebben gedaan. De tendens is dat
de gerichte rondzendingen de overhand beginnen te krijgen boven de wijk
rondzendingen, maar dat is wellicht tijdelijk.
De heer J. OpdenCamp heeft aangekondigd zijn functie als hoofd van de wijk
rondzending te willen beëindigen. Zijn taak wordt vanaf het nieuwe seizoen
overgenomen door de heer C. Knoop die reeds zijn sporen heeft verdiend binnen de
rondzenddienst.
Ook de heer Rijsdijk heeft zijn functie bij de gerichte rondzending overgedragen aan
de heer H.A. Schreven hoewel hij zich nog wel blijft bemoeien met de algemene
leiding van de rondzenddienst.
Ook voor het volgende seizoen blijven wij actief bezig met de rondzenddienst en
hopen dat u dat ook waardeert. Daarom tot slot wensen wij u weer een fijn
postzegelseizoen toe.
Namens de commissie Rondzendingen
J.M. Rijsdijk

Op 5 november is de grote veiling alleen voor leden. Wie tot nu toe in de
rondzending of elders een aantal manco's niet kon vinden zo beslist eens moeten
gaan kijken op de grote veiling. Wie weet of er iets tussen het gevarieerde aanbod zit.
En wie deze winter eens wat wil gaan uitzoeken, kan terecht bij de afdeling
stockboeken en snuffeldozen.
Het is natuurlijk erg handig om van tevoren thuis al op zoek te gaan in de
veilingcatalogus. Dat kan door er een aan te vragen bij de veilingmeester. Even een
filatelistisch gefrankeerde brief naar de veilingmeester en hij valt in de bus.
Het enige dat u nog nodig heeft is het adres van de veilingmeester. Voor wie dat nog
niet weet, dat is:
H. Pierlo, Min. Veldkamp straat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433

Hoge Bondsonderscheiding voor
Jo Toussaint
De Bond vond dat er een onderscheiding moest komen
die lag tussen de gouden Bondsspeld en erelid van de
Bond. Op de laatste Bondsvergadering was Jo Toussaint
een van de twee mensen die deze onderscheiding als
eerste kregen.
Waarom deze onderscheiding? Dan ga ik terug naar mijn
eerste bestuursvergadering van Noviopost. Behalve ik, was daar ook Jo Toussaint
voor de eerste keer. We zaten er nog wat onwennig want we wisten niet goed hoe
dat in zo'n groot bestuur ging. Jo was wel voorzitter geweest in Zuid Limburg van
een kleine vereniging, maar Noviopost was wel even een maatje groter.
De vereniging was al even op zoek naar een voorzitter en Jo werd dat vrijwel direct
in 1991. Vanaf het begin heeft hij laten zien dat hij dat aankon. De belangrijkste taak
van een voorzitter is het goed laten functioneren van het bestuur. Maar daarnaast
kwam hij met een aantal initiatieven. En hij stimuleerde andere mensen daarin.
Een belangrijk punt was dat hij de ruzie tussen Noviopost en De Globe tot een eind
wist te brengen. En dan Postzegel Totaal. Een nieuw fenomeen in postzegelland.
Het is zelfs zo'n succes, dat de eerste navolger er al is. Het in het slop geraakte
Bekertoernooi werd naar Nijmegen gehaald en werd een onderdeel van Postzegel
Totaal. Het werd een daverend succes.
Dit zijn de zaken die voor de gewone leden zichtbaar zijn, maar er gebeurde meer.
De Bond besloot op een gegeven moment Nederland in regio's in te delen.
Noviopost kwam bij Regio 8. Deze regio groeide uit tot een van de meest
succesvolle. Een aantal ideeën uit Regio 8 werd door de Bond overgenomen. Jo zal
daar beslist aan bijgedragen hebben. Zijn stem zal hij ongetwijfeld ook in de
Voorzitters vergadering van de Bond hebben laten horen, hoewel ik dat alleen maar
van horen zeggen heb.
Vanwege al deze bijdragen aan de filatelie heeft Jo Toussaint de onderscheiding
gekregen. Naar mijn mening heeft hij hem volledig verdiend.
Er zullen beslist wel eens dingen fout gelopen zijn. Maar fouten worden nu eenmaal
gemaakt door mensen die werken. Om gezondheidsredenen stopt Jo nu als
voorzitter van Noviopost. We hopen echter dat we je nog vaak op de verenigingsavonden zien. Want zonder filatelie kun je niet.
Jan Mulder

6

