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 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni 2006.

Ledennieuws
Opgezegd

960 F. Quirmbach
926 J.T.H. van Rijswijck
Nieuwe leden

1162 J.L.M. Fleuren
1163 J. Smith

Voor onze volgende grote veiling op 8 april kunt u bij onze veilingmeester een
kavellijst aanvragen. In dit boekje kunt u weer een geweldige hoeveelheid kavels
vinden waar beslist voor eenieder iets bij moet zijn. Wacht niet tot de kijkavond op 7
april, want dan heeft u beslist te weinig tijd om de kavels uit te zoeken waar uw
belangstelling naar uitgaat. Rustig thuis op uw gemak alles uitzoeken is immers veel
eenvoudiger.
Wie tot nu toe nog niet naar onze grote veiling is geweest, wordt ten zeerste
aangeraden om een keer te komen kijken. De ervaring leert dat niemand met lege
handen naar huis gaat; iedereen vindt wel wat van zijn gading.
Aanvragen van de kavellijst in een fraai filatelistisch gefrankeerde enveloppe kunt u
doen aan de veilingmeester. Zijn adres is:
H. Pierlo, Oliemolen 5 , 7041 BR 's Heerenberg, tel. 0314-661433
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Aan alle leden
Let op: Extra ingelaste Ledenvergadering
Op vrijdag 3 maart is er een extra ledenvergadering ingelast tijdens de ledenavond.
De vergadering telt maar een agendapunt: het kiezen van een nieuwe voorzitter.
Het bestuur stelt voor in deze functie te benoemen de Hr. Buitenhuis uit Nijmegen.
De Hr. Buitenhuis is al lid van onze vereniging sinds de oprichting in 1983 en heeft
diverse openbare functies vervuld (en nu nog steeds) o.a. wethouder van de
gemeente Nijmegen.
Op de ledenjaarvergadering van 13-01-2005 zal de Hr. Buitenhuis voorgesteld
worden aan de vergadering en kunt u met hem kennis maken.
Eventuele andere kandidaten die belangstelling hebben voor deze functie kunnen
zich tot aan de vergadering melden bij de secretaris, mits deze aanmelding is
voorzien van handtekeningen van tenminste 10 (tien) leden en de bereidverklaring
van de kandidaat.
Het bestuur

Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 13
januari 2006.
1. Opening door de voorzitter.
De (interim ) voorzitter de heer W.Goossens opent de vergadering met een hartelijk
welkom voor alle aanwezigen.
Hij deelt mede dat de heer H. van Rooijen niet aanwezig kan zijn daar deze 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.
Vervolgens deelt de voorzitter mede dat er een kandidaat is t.w. de heer A.F.
Buitenhuis die bereid is, om de nieuwe voorzitter van onze vereniging te gaan
worden.
Na deze mededeling kreeg de heer Buitenhuis de gelegenheid om zich voor te
stellen.
Op de clubavond van d.d.03-03-2006 zal er een ingelaste ledenvergadering worden
gehouden om de leden in de gelegenheid te stellen hem te kiezen als nieuwe
voorzitter.
Eventuele andere kandidaten kunnen zich aanmelden voor 03-03-2006 bij de
secretaris.
2. Notulen van de jaarvergadering van 14 januari 2005.
Er waren geen op of aanmerkingen.
3. Jaarverslagen.
Secretaris.
ledenadministratie.
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Commissie activiteiten.
Commissie veilingen.
Ledenwerving.
Jeugdafdeling.
Redactie Novioposta.
Rondzenddienst.
Nieuwtjesdienst.
F.D.C.-dienst
P.R-afdeling.
Penningmeester.
Voor wat betreft deze jaarverslagen waren er geen bijzonderheden te melden.
4. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2006/2007.
Aangaande de begroting werden er enige vragen gesteld door de heer P.van Rooy.
De penningmeester heeft tekst en uitleg gegeven.
Het voorstel van het bestuur om de contributie te handhaven op Euro 23,= per jaar
werd met algemene stemmen door de vergadering aangenomen.
5. Verslag kascontrolecommissie 2004/2005.
Toelichting op de controle werd gegeven door een zeer uitgebreid verslag voor te
lezen door de voorzitter van deze kascommissie de heer P. de Wit.
Het verslag is bij het bestuur alsmede bij een groot aantal leden negatief
overgekomen. Na het uitgebreide verslag is het voorstel van de kascommissie om
het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid, het voorstel werd met
algemene stemmen, en onder applaus als dank voor het vele werk, unaniem
aangenomen.
De heer de Wit heeft het uitgebreide verslag overhandigd aan de voorzitter.
De voorzitter heeft de vergadering toegezegd dat het verslag in de
bestuursvergadering zal worden besproken.
6. Benoeming kascontrolecommissie 2005/2006.
Benoemd zijn de heren P.Gerrits als voorzitter, B.Klaassen als lid, en W.F.de Graaf
als reserve.
7. Bestuursverkiezing.
De aftredende bestuursleden mevrouw Th.G.van Hoogstraaten van Rijswijk en de
heren A.Thijssen en A.G.van den Berg werden herkozen, er waren geen
tegenkandidaten.
De vergadering ging met het voornoemde akkoord.
7a. Uitreiking van de Jan Rijsdijkprijs.
De heer Jan Rijsdijk maakt aan de hand van een door hem geschreven en
voorgelezen gedicht de prijswinnaar bekend.
Onder applaus van de vergadering werd de prijs dit jaar uitgereikt aan de heer
J.Toussaint.
Tevens maakt de voorzitter bekent dat in verband met het vele werk wat de heer
J.Toussaint in het verleden voor onze vereniging heeft gedaan hem te benoemen
tot Erelid van onze vereniging.
8. Mededelingen over het 25-jarig jubileum in 2008.
De voorzitter geeft een uitleg over het beëindigen van de jubileumcommissie.
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Verder laat hij weten dat voor wat betreft de voortgang van het jubileum de leden
op de hoogte zullen worden gehouden.
9. Wat er verder ter tafel komt.
De geplande thema avond Euregio op d.d.12-05-2006 komt te vervallen.
Deze avond zal in het najaar worden gehouden.
De normale clubavond op deze datum gaat gewoon door
10. Rondvraag.
De heer J.Toussaint maakt van de gelegenheid gebruik, om het bestuur alsmede de
leden te bedanken, voor de prijzen die hij in ontvangt mocht nemen.
Tevens laat hij de voorzitter van de kascontrolecommissie weten dat hij het er niet
mee eens is over het geen o.a. vermeld staat in zijn verslag aangaande Ledenwerving.
De heer Toussaint is van mening dat er in het verleden en op dit moment nog steeds
voldoende aandacht aan geschonken is.
Mevrouw R. Stroom doet een voorstel om op de ruilavonden van maandag en
tijdens Postzegel-Totaal entreegeld te heffen, om zodoende de kosten te drukken.
Een en ander zal tijdens een bestuursvergadering worden besproken.
11. Sluiting.
De (interim) voorzitter sluit de vergadering om 21.00 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.

Jan Rijsdijkprijs voor Jo Toussaint
Op de onlangs gehouden ledenjaarvergadering (13 januari) werd aan onze exvoorzitter de Hr. J. Toussaint de Jan Rijsdijk prijs uitgereikt door natuurlijk de
naamgever hiervan: Jan Rijsdijk.
Hiervoor had Jan een gedicht geschreven en dit stukje proza willen wij de leden die
niet aanwezig konden zijn op de vergadering niet onthouden:
Beste Jo,
Eens in de zoveel tijd,
is er binnen het Bestuur een strijd.
Om iemand te zoeken,
die in aanmerking komt volgens de boeken.
Alleen nu was er geen probleem,
want tenslotte was er maar een.
Zo hadden ze al gauw besloten,
dus behoefden ze niet te loten.
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Het is iemand die iedereen kent,
zowel binnen als buiten deze tent.
Die openstaat voor iedereen,
en vaak zijn woordje doet in het algemeen.
Hij heeft zijn sporen dik verdiend,
ook al is hij niet ieders vriend.
Maar in het algemeen genomen,
is iedereen bij hem aan zijn trekken gekomen.
Diep onder de grond ontsproten,
is hij later naar het Nijmeegse toegeslopen.
Hij heeft zijn stekje hier gevonden,
en zich aan de heerlijkheid Beek gebonden.
Al gauw was hij bereid spontaan,
toen er een vacature was ontstaan.
De touwtjes in handen te nemen,
om op te lossen alle problemen.
Vele jaren heeft hij die taak geklaard,
en vele contacten binnen en buiten gemaakt
Ook filatelistisch gezien was hij goed onderlegd,
gezien zijn prestaties elders gelegd.
Jammer genoeg heeft hij nu te kennen gegeven,
dat zijn gezondheid hem noopt een stapje terug te nemen.
Wij hebben begrip voor jouw argumentatie,
maar vinden het jammer dat je ons in de steek moet laten.
En daarom wil het Bestuur tesamen,
jouw Jo bedanken voor al het gedane.
Er is mij gevraagd jouw op deze avond te verrassen,
en de naar mij genoemde prijs zal heel goed bij jouw passen.
Dat doe ik gaarne met de wens dat het met je gezondheid zodanig verder gaat dat je
ons nog lange tijd op de bijeenkomsten kunt bezoeken.
Jan Rijsdijk.
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Programma Bekertoernooi 5 maart 2006
9.30 uur: Ontvangst deelnemers, juryleden, bondsvertegenwoordigers en gasten.
10.00 uur: Opening door de voorzitter van de Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen dhr. T. J. Koek
10.15 uur Aanvang Algemeen gedeelte
De volgorde van de deelnemers wordt door loting vastgesteld.
Deelnemers:
- C. van der Horst, "Het raadsel rond een mysterieuze brief uit de Tweede
Wereldoorlog is opgelost"
-J. Mulder, "Kraków, 1846-1945"
- J. de Laet, "De enige emissie Nederland van 1907"
- C. van Hoek, " (Oud?) nieuws over de Nederlandse kleinrondstempels'.
Juryleden:
L.M. Goofers, F.J. de Bruin, J.F.G. Spijkerman.
Ca. 12.00 uur: Einde Algemeen gedeelte met aansluitend juryoverleg en
prijsuitreiking
13.30 uur: Opening en aansluitend aanvang Thematisch gedeelte
Deelnemers:
- W.J. Cools, "Latijn, ook uw taal!"
- W. Driever, "Die Gewürzroute" oder „Der Seeweg nach Indiën"
- A. Maes, "Ontdekkingstocht door Thailand, with a stamp in the hand".
- K. Bracke, "Er was eens 100 jaar geleden in Perzië...."
- R. IJspeerd, "De misdaden van het Hitler-fascisme" (periode 1933-1945).
Juryleden:
W.E.J. van den Bold, Drs. H.C. Stoop, J.W. Diesveld.
ca. 15.45 uur: Einde Thematisch gedeelte met aansluitend juryoverleg en
prijsuitreiking
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