Programma 1 helft 2007
e

vrijdag 1 juni, ledenavond tevens veiling met alle kavels inzet BOD!!! Als afsluiting
van het seizoen is er een gratis presentieverloting waarbij iedere aanwezige
gegarandeerd een prijs ontvangt.
dinsdag 19 juni, middagbijeenkomst
maandag 25 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
8 juni.
Door wijzigingen in het beleid van de Gemeente Nijmegen en daarmee bij "de
Klokketoren", zijn de data van de bijeenkomsten vanaf augustus 2007 nog steeds
niet bevestigd door "de Klokketoren". De redactie zal het volgende nummer met de
data van het seizoen 2007/2008 eind augustus laten verschijnen zodat u "tijdig" op
de hoogte bent.

Ledennieuws
Opgezegd
11 H.J.A. Blaauw
131 T.B. Vree
406 G.G.M. Wijnhoven
691 J. Kroon
775 P. Nouwen
803 J.A. Lauret
891 M. Coolen
908 GJ.M. Boekhoorn - Jansen
Nieuwe leden
0983 W.T.M. Polman
0984 M.C.G. Cillessen
2

Voor onze volgende grote veiling op 7 april 2007 kunt u tot op de ledenbijeenkomst
in september bij onze veilingmeester een lijst inleveren. Deze lijst dient te worden
aangeleverd als een Exel-sheet in een door de vereniging gemaakt formaat. Voor
degene die voor de eerste keer een lijst wil inleveren, dient daarvoor contact op te
nemen met de veilingmeester.
De floppy's met Exel-sheets kunt u naar de veilingmeester sturen of op een van de
bijeenkomsten bij hem inleveren. Zijn adres is:
H. Pierlo, Oliemolen 5 , 7041 BR 's Heerenberg, tel. 0314-661433

Dit onderdeel verschijnt niet zo vaak in Novioposta. Dat zal wel komen omdat wij
het idee hebben dat alles goed gaat en dat iedereen tevreden is over ons blad. Dat
laatste geldt niet alleen voor de leden, maar ook voor anderen. Van de heer Jacobs,
schrijver van het artikel "Norseman-Noorduyn Story", ontvingen wij de volgende
email.
Geachte Heer Mulder,
Zojuist viel Novioposta No. 95 in de brievenbus en ik moet u complimenteren met deze
prachtige verzorgde uitgave met dankzegging voor de toezending hiervan.
Hopelijk valt de Norseman-Noorduyn story bij de leden in de smaak.
Met vriendelijke groeten,
H.Jacobs
Voor de opvolging van de heer Furer heeft er wel eens een advertentie in Novioposta gestaan en vervolgens is alles ogenschijnlijk op de oude voet doorgegaan.
Niets is echter minder waar. De heer F. Piers is al enige tijd bezig om zich in te
werken. Als alles goed gaat, zal hij m.i.v. het komende nummer de verzending
volledig ter hand nemen.
Hoewel hij niet exclusief voor Novioposta werkt, willen we op deze plaats
vermelden dat de heer v.d. Wagt al sinds enige tijd de officiële fotograaf van de
vereniging is. De redactie maakt dankbaar gebruik van zijn diensten, zoals u in dit
nummer kunt zien.
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In Memoriam Jan Rijsdijk (1918-2007)
Op 21 maart jongsleden bereikte ons het bericht van het overlijden van Jan Rijsdijk.
Jan was medeoprichter, ere-lid en tot het allerlaatste moment actief als hoofd
Rondzenddienst binnen Noviopost. Op deze plek sta ik daarom even stil bij de grote
betekenis die Jan heeft gehad voor de georganiseerde filatelie in onze regio.
Voor zover ik kan traceren, was Jan al heel lang actief in de georganiseerde filatelie.
In ieder geval 40 jaar geleden al als jeugdleider van De Globe en van daaruit bv.
medeorganisator van de 10e nationale Jeugdtentoonstelling in 1972.
Maar daar bleef het niet bij. Jan was actief op velerlei gebied: zat in het redactieteam
van Nimposta, later Novioposta; was secretaris van De Globe afd. Nijmegen en
gedurende de eerste 10 jaar van Noviopost ook daar secretaris van het bestuur.
In 1993 vond Jan, hij was toen 75, dat hij gezien zijn leeftijd af moest treden.
Zijn werk ging echter gewoon door: werd secretaris van de Activiteiten Commissie
en was en bleef hoofd van de Rondzenddienst van Noviopost - een regelklus, waar
hij in die tijd zo ongeveer een dagtaak aan moet hebben gehad. Want daar komt nog
eens bij, dat, als je zo goed weet hoe het allemaal functioneert, je dan ook door
iedereen om advies wordt gevraagd. Het zal ook vanuit die tijd zijn, dat Jan de
bijnaam "Mister Noviopost" kreeg - een geuzennaam, een erenaam.
Binnen Noviopost kennen we een prijs voor leden die "op de achtergrond",
onopvallend, veel belangrijk werk doen voor de vereniging. Zoals u weet hebben we
deze prijs al jaren geleden de Jan-Rijsdijk-prijs genoemd. Hij heeft hem zelf al
diverse keren mogen uitreiken.
De waardering voor zijn werk en inzet bleef niet beperkt tot onze vereniging. Ook
de landelijke bond van filatelistische verenigingen toonde waardering, door hem in
1993 al de zilveren bondsspeld toe te kennen. In 2000 mocht hij zelfs toetreden tot
het selecte gezelschap van mensen van verdienste, die met de Gouden Speld worden
onderscheiden. De landelijk voorzitter kwam in eigen persoon naar Berg en Dal om
hem dat gouden huldeblijk op te spelden.
De familie Rijsdijk verloor een man, vader, opa. Noviopost verloor "Mister
Noviopost" - een werker van het eerste uur tot het laatst van zijn kunnen. Met ere
zullen wij hem herdenken.
Ton Buitenhuis, voorzitter.
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NOVIOPOSTjES
Denkt u ook wel eens: voor mijn verzameling zoek ik materiaal maar waar kan ik dat
vinden? We praten niet over Nederland nummer 80, want dat is eenvoudig. Ga naar
een grote veiling als Rietdijk.
Het gaat vaak om nieuw gebruikt materiaal, of om gewone zegels voor afwijkingen,
stempels e.d. Gewoon materiaal dus. In het verleden plaatste iemand nog wel eens
een Noviopostje in ons blad om zo in contact te komen met andere verzamelaars.
Dat is een beetje in onbruik geraakt. Het is zelfs al zo in de vergetelheid geraakt, dat
iemand op de jaarvergadering vroeg of het mogelijk was om een rubriek met kleine
advertenties in Novioposta te starten.
De redactie wil daar van harte aan meewerken en plaatst hieronder de eerste. We
hopen dat er vele zullen volgen.

NOVIOPOSTJE
Gevraagd, bij voorkeur ruilen, gebruikte postzegels van Azië, Afrika en Latijns
Amerika. Liefst zo recent mogelijk.
Irma Verkleij, tel. 024-3563597. email: irmaverkleij@,chello.nl
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Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 19 januari 2007.
Waar de naam van de vraagsteller bekend is wordt die ook genoemd, anders staat er
"zaal"
1.
Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle
aanwezigen,
het bestuur is verheugd dat zoveel leden de vergadering bijwonen.
Er werd er een minuut stilte in acht genomen om de leden te gedenken die in
het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden.
J. Toussaint zorgde voor enige hilariteit met de opmerking tegen de voorzitter
dat inwijden niet hetzelfde is als inweiden.
Melding van afwezigheid van de Hr. B. Klaassen (lid kascommissie) i.v.m.
opname in het ziekenhuis, hem wordt veel beterschap gewenst.
2.

Mededelingen vanuit het bestuur en ingekomen stukken.
Melding door de voorzitter van een ingekomen brief uit Boxmeer met een
verzoek van de plaatselijke postzegelvereniging om te kijken of het mogelijk is
om samenwerking te komen.
Na overleg tussen de besturen heeft deze vereniging besloten om hier mee
verder te gaan.
Melding van een mail van de Hr. P. Gerrits (voorzitter van de Kascommissie)
aan A. Thijssen, dat de kascontrole dit jaar niet wordt uitgevoerd.
E.e.a. als reactie op de brief van onze voorzitter gepubliceerd in Novioposta
nr. 94 (2006-4) over het financiële beleid van het bestuur.

3.

Notulen
P. de Wit: is het juist dat in de notulen alleen dat staat wat er in de vergadering
besproken is en dat er geen persoonlijke opmerkingen in horen te staan?
Voorzitter: ja dat is juist.
P. de Wit: dan verzoek ik om in de notulen van de vergadering van 13 januari
2006, gepubliceerd in Novioposta nr. 91, de opmerking in punt 5 te schrappen.
Voorzitter stelt voor de opmerking te schrappen, verder geen bijzonderheden.

Jaarverslagen.
4. a. Voorzitter G.B.
4.b. Secretaris G.B.
4.C. Ledenadministratie G.B.
4.d. Commissie Activiteiten.
De activiteiten zijn verdeeld in 3 onderdelen a: Interne activiteiten; b:
Bibliotheek en leesmap; en c: Externe activiteiten,
a: Interne activiteiten G.B.
b: Bibliotheek en leesmap.
De bibliotheek wordt binnenkort verplaatst van W. Goossens naar R.
Jochems.
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Aan het eind van het lopende seizoen wordt de Leesmap i.v.m. t.w.
belangstelling, en daardoor te hoge kosten, opgeheven,
c: Externe activiteiten G.B.
4.e. Commissie veilingen en verloting G.B.
4.f. Ledenwerving.
J. Ebben: in het jaarverslag staat de opmerking bij Ledenwerving over
omvangrijke kostenposten, ik vind die niet terug in het financiële overzicht.
Voorzitter: kosten staan bij zaalhuur vermeldt, wij moeten op die avond
zaalhuur betalen.
Vraag: waarom geen entree op de maandagavond heffen?
H. Pierlo: eigen leden komen heel vaak, en in groten getale, ook op
maandagavond.
4.g. Jeugdafdeling, melding van leider H. v. Rooijen over een ledenwerfactie.
4.h. Redactie Novioposta G.B.
4.i. Rondzenddienst G.B.
4.j. Nieuwtjesdienst G.B.
4. k. FDC dienst G.B.
4.1. Penningmeester.
De heer A. Thijssen geeft toelichting over de begroting, de vergadering heeft
geen op of aanmerkingen.
5.

Verslag kascontrolecommissie 2005-2006.
Zowel de voorzitter als het lid van de Kascommissie waren niet aanwezig om
uitleg aan de vergadering te geven over hun besluit de controle niet uit te
voeren, de voorzitter spreekt hierover zijn teleurstelling uit namens het
bestuur, hij vraagt de vergadering nu wat te doen.
P. de Wit (na enig aandringen): volgens mij was de afspraak een nieuwe
bijeenkomst in september met het bestuur.
Voorzitter: is misverstand.
H. v. Rooijen: de kascommissie heeft een taak van de leden gekregen en dat is
het controleren van de kas, niet meer en niet minder!
Die taak is niet uitgevoerd, ook is de vergadering (leden) niet op tijd daarvan
op de hoogte gesteld.
Daarom nieuwe kascommissie kiezen.
Andere zaken hoeven door de commissie niet behandeld of gecontroleerd te
worden, die kunnen als agendapunt in de vergadering behandeld worden.
Voorzitter: mijn voorstel is gesprek aangaan met iedereen, maar wel een
nieuwe kascommissie formeren.
J. Toussaint: met de kas was vorig jaar ook niets mis dus deze commissie moet
blijven bestaan.

Pauze
Er wordt na de pauze door de vergadering besloten om een nieuwe kascommissie te
kiezen

6.

Vaststellen financieel verslag, verlenen van decharge voor het gevoerde
financiële beleid.
Dit agendapunt zit verwerkt in punt 7.

7.

Benoeming kascontrolecommissie 2006-2007
Voorzitter: reservelid de Hr. W. de Graaf heeft zich aangemeld als voorzitter
van de commissie voor dit en voor volgend jaar.
De kascommissie ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter: W. de Graaf; Lid: H. Geurts en reserve lid: P. van Rooij, ze worden
met applaus door de vergadering begroet.
Zij controleren alsnog de kas over het seizoen 2005-2006, en vormen ook voor
het jaar 2006-2007 de Kascommissie, daarna gaat de normale wisseling van
functies weer in.
Het voorstel van de voorzitter om de kas vast te stellen en te accorderen onder
voorwaarde van een positief verslag van de Kascommissie wordt aangenomen,
publicatie volgt dan in Novioposta.
Als dit niet het geval is wordt er een nieuwe ledenvergadering bijeen geroepen.

8.

Vaststellen begroting en contributie seizoen 2007-2008
J. Toussaint: geen post op de begroting voor ledenwerving.
Voorzitter: hoeft niet, ledenwerving is integraal onderdeel, ledenwerving geld
ook voor alle leden.
Wij gaan nu naar ons jubileum in 2008, bij uitstek geschikt om leden te werven.
Zaal: jubileum staat niet op de begroting!
Voorzitter/Penningmeester: geld komt uit evenementenfonds, op dit moment
nog te weinig inzicht in de te maken kosten.
Zaal: voor geld op de spaarrekening wordt te weinig rente ontvangen, nu maar
2 %, graag actie.
Penningmeester: klopt niet, we ontvangen op dit moment 3 ½ a 4 % rente.
De begroting wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
Contributie: het voorstel van het bestuur om de contributie, i.v.m. hogere
kosten v.h. maandblad, met 0,25 eurocent te verhogen wordt afgewezen.
Noot van de voorzitter: principe moet blijven dat hogere kosten doorberekend
moeten worden.
V.w.b. het innen van de contributie is het volgende besloten:
a: de vergadering gaat akkoord om over te gaan tot automatische incasso van
de contributie.
b: bij automatische incasso, en bij betaling van de contributie op de eerste
ledenbijeenkomst in september bedraagt de contributie € 23.
c: voor de leden die niet op de wijze als onder a en b genoemd willen hun contributie willen voldoen bedraagt de contributie € 25, deze leden
krijgen een rekening toegestuurd.

8

9.

Bestuursverkiezing.
Het voorstel van het bestuur om de aftredende secretaris W. Goossens her te
benoemen werd unaniem aangenomen.

10.

Mededelingen over het 25 jarig jubileum in 2008.
Voorzitter: in februari 2008 vieren wij het 100-jarig bestaan van de bond, er is
dan een grote tentoonstelling met een Master-Bekertournooi in sporthal "De
Klift" in Oosterhout, de leiding hiervan is in vertrouwde handen van J.
Toussaint. Het thema is Jeugdfilatelie en wij zullen er dan ook alles aan doen
om de jeugd hier naar toe te krijgen. De leiding van deze activiteiten komt in
handen van onze (dan) nieuwe jeugdleider H. Theunissen. Wij hopen natuurlijk
ook op een maximale medewerking van onze leden.
In oktober 2008 vieren wij in de "Klokketoren" ons 25-jarig bestaan met
Postzegel-Totaal en nog andere activiteiten die nog nader uitgewerkt moeten
worden.

11. Wat verder ter tafel komt.
G.B.
12.

Rondvraag
J. Furer: hoe zit het met de lidmaatschapskaarten voor het nieuwe seizoen?
Voorzitter: nieuwe ledenpassen, waaraan verbonden diverse voordelen, komen
(hopelijk) voor het nieuwe seizoen.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur en wenst een ieder een
prettige voortzetting van de avond.
Een datum voor de volgende jaarvergadering zal nog nader worden
vastgesteld.
W. Goossens, secretaris
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Successerie van het Bekertoernooi heeft in 2007 een vervolg
Jo Toussaint
Voor de 6 keer in successie heeft Filatelistenvereniging Noviopost het gepresteerd
om ook in 2007 een perfecte organisatie neer te zetten van het Bekertoernooi van de
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. Een complete bezetting (enkele
potentiële kandidaten moesten ruim voor de sluitingsdatum worden afgewezen), met
mooie en leerzame presentaties, zorgde voor een waardig Bekertoernooi dat door
Noviopost tijdens hun jaarlijkse Postzegel-Totaal in Nijmegen werd georganiseerd.
"Wat is er mooier voor een deelnemer dan een grote belangstelling? Alleen het
winnen van de beker!". Zo werden de in grote getale opgekomen belangstellenden
door de opgetogen organisatoren Jo Toussaint en Hans Theunissen welkom
geheten.
Hun welkomstwoorden werden gevolgd
door woorden van verwachting van de
tegenwoordige voorzitter van Noviopost de
heer Ton Buitenhuis. Hij noemde het geheel
"de fine fleur van de filatelie".
De voorzitter van de Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen, de heer Ties Koek,
prees de organisatoren voor het feit dat ze
een ten dode opgeschreven filatelistisch
evenement, zoals een Bekertoernooi, weer
op de rails hebben gezet. Dit voor de 6
keer achter elkaar met een volle bezetting
georganiseerd Bekertoernooi, verleidde hem
er toe de organisator Jo Toussaint de titel
"Master Jo" mee te geven. Dit vooruitlopend op het voor volgend jaar, in het licht
van het 100-jarig bestaan van de NBFV,
door Noviopost te organiseren "Mastertoernooi" van de winnaars van de laatste jaren in Nijmegen. Hij maakte zich echter
ook zorgen, niet voor de voortzetting van het toernooi, maar voor de toekomst van
de filatelie vooral door het teruglopend ledenaantal bij de verenigingen. "In 2008
nemen we maatregelen door ledenwerving van senioren en jeugd de volle aandacht
te geven bij de evenementen tijdens genoemd jubileum", aldus de voorzitter.
e

e

Algemene filatelie

"Versnipperde fascinatie: briefverkeer van het hertogdom Braunschweig tot
het einde van de postale zelfstandigheid in 1868"
De spits werd afgebeten door H. Wilderbeek. Het "versnipperde" hertogdom, dat
bestond uit een aantal gebieden die niet aan elkaar grensden, blijkt een boeiende
postgeschiedenis te hebben. Aan de hand van brieven uit verschillende perioden liet
de spreker dit zien, waarbij hij ook aandacht besteedde aan het postverkeer van en
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naar Braunschweig.
De
brieven waren aanvankelijk
voorzien
van
handgeschreven aanduidingen, in de
Franse tijd werden stempels
geïntroduceerd en in de loop
van de 19 eeuw werden in
Braunschweig ook postzegels uitgegeven.
e

"De fiscus is zwaar
gelijmd"
De tweede spreker, O.G.C.
van de Vliet, toonde aan hoe
veelzijdig
het
verzamelgebied
van
de
belastingzegels is. De titel van zijn lezing, bleek op verschillende manieren opgevat
te kunnen worden. Allereerst is belasting een fenomeen dat een lange historie kent
en Nederlandse belastingzegels al bestaan sinds de Tachtigjarige Oorlog. In de
tweede plaats zijn sommige belastingzegels behoorlijk aan de prijs, getuige de
catalogusprijzen. Om hergebruik van zegels te voorkomen, zijn verschillende
methoden in gebruik geweest, zoals ontwaarding met inkt en het maken van
inkepingen waardoor de zegels scheurden bij het losmaken. Classificatie van
belastingzegels naar wijze van gebruik of naar uitgevende (overheids-) instanties is
een goede manier om ordening aan te brengen in de veelheid van uitgiften.
"Mijn onderzoek van de 'Kleinrond-stempels' van 's-Gravenhage"
C. van Hoek, vorig jaar ook reeds deelnemer, presenteerde onder deze titel zijn
opvatting, dat binnen dit stempeltype veel meer varianten voorkomen dan er in de
bestaande literatuur beschreven worden. Van Hoek heeft zijn eigen meetmethode
toegepast op een groot aantal stempelafdrukken en concludeert dat er verschillen
zijn in de diameter van de stempels, de dikte van de buitenrand, de lengte van de
plaatsnaam en de plaatsing en het formaat van de letters. De onderzoeksresultaten,
weergegeven in grafieken, kunnen voor andere verzamelaars aanleiding zijn hun
eigen verzamelingen nog eens kritisch na te kijken.
"Digitale frankering in Nederland"
Een zeer modern filatelistisch onderwerp werd onder de loep genomen door C.L.J.
Kaper. Frankeren via pc is mogelijk sinds 2001. Na een aantal praktijkproeven liet de
toenmalige PTT Post de keuze vallen op het product Easystamp. De spreker liet
zien hoe dit werkt, maar toonde ook wat er mis kan gaan bij digitale frankering. In
Duitsland is een vergelijkbaar product beschikbaar, dat echter veel meer
geïntegreerd is in allerlei toepassingen en daardoor aantrekkelijker is voor gebruikers.
Het is de vraag of Easystamp - waarvan de ontwikkeling stil lijkt te staan - in
Nederland ook opgevolgd zal worden door het Duitse product.
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Uitslag Algemene filatelie
Juryvoorzitter Bert Goofers sprak zijn
waardering uit voor de sprekers. Alle vier
behaalden ruim genoeg punten om de
deelnamemedaille te kunnen ontvangen.
Winnaar,
en deelnemer aan het
Mastertoernooi 2008, werd C.L.J. de Kaper
(257 punten). De tweede prijs ging naar H.
Wilderbeek (239 punten) en een gedeelde
derde plaats was er voor O.G.C. van der Vliet
en C. van Hoek (218 punten).

Thematische filatelie

"Het 4 Internationale Pooljaar2007-2008"
In deze eerste thematische voordracht keek C.J.W Dekker vooruit op het 4e
Internationale Pooljaar waaraan ook Nederland deelneemt en dat officieel op 1
maart 2007 begint. Hij presenteerde daartoe een terugblik op het 1 Internationale
Pooljaar (1883-1883), het ontstaan, de Nederlandse deelname en de manier waarop
Buys Ballot twee keer geld hiervoor heeft ingezameld. Briefkaarten gericht aan Buys
Ballot en van zijn hand lardeerden, met kopieën van krantenartikelen, deze
presentatie. Een heel verrassend onderwerp.
e

e

"Op zoek naar de Verenigde Naties"
Het verzamelgebied Verenigde Naties heeft een enorme variatie aan onderwerpen te
bieden. De heer M. van Ooijen bracht in zijn presentatie verslag uit van een
persoonlijke zoektocht door het VN-systeem, die resulteerde in ontmoetingen met
beroemde personen, in aanschuiven bij de belangrijkste gebeurtenissen van de 20
eeuw, in ontdekkingsreizen door vreemde landen en verloren koloniën en in
onverwachte ontdekkingen. Hij haalde de dilemma's naar voren waar iedere
thematische filatelist mee te maken krijgt: moet/kan ik nu deze zegel wel juist
gebruiken?

e

"De arctische Vikingen, de ontdekkers van Amerika"
De presentatie verschafte de toehoorder de nodige kennis over de Vikingen en de
kolonisatie door de Vikingen van de Faer Oyer, IJsland en Groenland. Het verhaal
van de heer Th Koning eindigde met de ontdekking van Amerika door de Vikingen.
Een diepgaande studie met toelichting op de afbeelding van de gebruikte zegels. Het
was een deskundig verhaal dat echter van de aanwezigen in de zaal de uiterste
aandacht vereiste.
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"Turnen, een poeslieve bezigheid?"
Als men de titel leest en men ziet het vraagteken over het hoofd verwacht men een
zoetsappig verhaal. De heer D. Jimmink speelde daar goed op in door iedereen aan
het begin van zijn presentatie hier opmerkzaam op te maken. Hij bracht zijn verhaal
op zijn eigen losse toon, ofschoon zijn verhaal uitblonk van de intriges uit de
turngeschiedenis. In deze voordracht kwamen nauwelijks fraaie plaatjes van turnprestaties voor, maar wel, door bemoeienis van de politiek, enkele zwarte kanten van
deze sport in het verleden.
"Pesten per post"
De heer J.H.L. van den Bosch bracht ons terug in de geschiedenis, naar het tijdperk
na de capitulatie van Duitsland. De spanningen die tussen West en Oost in de loop
der tijd groeiden, staan bekend als de Koude Oorlog. In die periode werd ook het
briefverkeer benut om elkaar dwars te zitten. Brieven werden teruggestuurd omdat
de andere partij de postzegel niet aanstond of stempels werden aangebracht om de
ander te irriteren, waarop die op hun beurt een stempel met hetzelfde doel aanbrachten. In zijn voordracht, met veel postgeschiedenis, werd een goed overzicht
gegeven van de gehanteerde pesterijen uit die periode.
Uitslag Thematische filatelie
Alle voordrachten waren van uitstekende kwaliteit met een hoge amusementswaarde. De jury, o.l.v. Pim van de Bold, had hier geen gemakkelijke taak. Na zeer
lang beraad was de uitkomst dat alle deelnemers met het puntentotaal ruim boven
de medaillegrens uitkwamen. Winnaar, en deelnemer aan het Mastertoemooi
2008, werd D. Jimmink (250 punten). De tweede prijs was voor M. van Ooijen (238
punten), op de derde plaats kwam J.H.L. van den Bosch (234 punten), als vierde
scoorde Th. Koning (210 punten) en als vijfde C.J.W. Dekker (203 punten).
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L A T E R

I k denk w e l e e n s , wat z a l h e t l a t e r geven,
a l s i k oud ben, e n v e r s l e t e n t o t d e d r a a d .
Z a l i k dan nog z o hangen a a n d i t l e v e n ,
o f ben i k b l i j d a t h e i n t j e m e t m e g a a t .
Z a l i k t o t l a s t z i j n van mijn huisgenoten,
o f z e g t men v r i e n d e l i j k "Ouwe B a a s " .
Z a l i k d e b l i j h e i d nog v e r g r o t e n ,
o f z e g t men "Ouwe", s t a a k t o c h d a t g e d a a s .
Z a l i k s t r a k s d e j e u g d kunnen b e g r i j p e n
n i e t s t e e d s m e e w a r i g s c h u d d e n met m i j n h o o f d
Of l a c h i k , omdat z i j nog m o e t e n r i j p e n ,
i s m i j n g e v o e l v o o r humor n i e t g e d o o f d .
Zal i k , net a l s i n mijn k i n d e r j a r e n ,
b l i j z i j n met 'n w e l g e m e e n d e k l e i n i g h e i d .
O f z a l i k niemand m i j n k r i t i e k b e s p a r e n ,
'n z u r e ouwe z a k v o l h a a t en n i j d .
Maar k i j k i k r o n d n a a r ' t b r u i s e n d l e v e n
v r a a g i k m e a f , waarom maak j i j j e d r u k .
Want e r i s nog z o v e e l t e b e l e v e n ,
t o t a a n d i e t i j d i s nog e e n h e l e r u k .
Waarom nu r e e d s z o v e e l z o r g e n ,
v o o r l o p i g ben j e nog n i e t u i t d e t i j d .
Dus n i e t z e u r e n v o o r d e dag v a n m o r g e n ,
maar j a , i k moet h e t t o c h w e l e v e n k w i j t
W.Resink

Vacatures.
Op zeer korte termijn zouden wij graag een lid hebben die zich aanmeld als P.R.
(publicrelation) man (vrouw) voor onze vereniging.
Met het oog op het Bondsjubileum in 2008 (100 jarig bestaan) en ons 25-jarig
bestaan, en de daarmee gepaard gaande festiviteiten, moet deze functie z.s.m. bezet
worden.
Meld u s.v..p. wij kunnen niet zonder vrijwilligers!
Op wat langere termijn komt er een vacature vrij van voorzitter van de Activiteitencommissie, hebt u hiervoor interesse laat het ons dan weten.
Werkelijk gemaakte onkosten kunnen gedeclareerd worden.
Het Bestuur.

Mutatie
I.v.m. met het overlijden van de Hr. J. Rijsdijk is de Hr. H.A. Schreven benoemd tot
Hoofd Rondzendingen.
Wij wensen hem veel succes toe in deze nieuwe functie.
Het Bestuur.
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Van de penningmeester:
Geachte leden, aangezien er wat verwarring was ontstaan over de hoogte en de
wijze van de te betalen contributie volgt hieronder nogmaals een overzicht van de
mogelijkheden.
Zijn er daarna nog vragen bel dan uw penningmeester!
In de ledenvergadering van 19 januari j.l. is het onderstaande v.w.b. betaling
contributie, door de leden goedgekeurd:
A: bij betaling per bank of giro voor of op 1 september bedraagt de contributie €
23.
B: bij automatische incasso bedraagt de contributie € 23.
C: ook bij contante betaling op de eerste ledenbijeenkomst in september (niet later)
bedraagt de contributie € 23.
D: de leden die niet op de wijze als hierboven genoemd hun contributie voldoen krijgen een rekening toegestuurd, in dat geval bedraagt
de contributie € 25. i.v.m. meerkosten.

Dinsdagmiddagbijeenkomst.
Het besluit om de postzegelbijeenkomsten op de dinsdagmiddag te beëindigen is in
de bestuursvergadering 22 maart j.1. door het bestuur van Noviopost teruggedraaid.
De bijeenkomsten gaan in de toekomst dus gewoon door, er verandert niets.
Het Bestuur.

Kascommissie en Kascontrole.
Voor ons was het geen verrassing, maar onderstaand bericht van de nieuw ingestelde
kascommissie bevestigd dat we een penningmeester hebben die zijn zaken goed
voor elkaar heeft.
Nijmegen, 14 maart 2007
Verslag van de kascontrole betreffende Noviopost te Nijmegen.
De kascontrolecommissie, bij monde van W.F. de Graaf en H. Geurts, heeft
de financiële gegevens over 2005/2006 gecontroleerd en in orde bevonden.
Er is sprake van een correcte en overzichtelijke weergave van de financiële
stromen welke eenvoudig waren te verifiëren. Daarom wordt de
penningmeester decharge verleend.
H. Geurts, W.F. de Graaf
We kunnen dus nu weer met goede moed verder!
Het bestuur
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Postzegelmanifestatie
v o o r oud en j o n g
N e d e r l a n d s e Bond
van
Filatelisten
V e r e n i g i n g e n 100
jaar
en N o v i o p o s t Nijmegen 25 j a a r

Zondag 24 februari 2008
In de Klif, Pijlpuntstraat 1, 6679 DJ Oosterhout (Nijmegen Noord) van
9.00 tot 16.00 uur.

Koninklijke onderscheiding voor Novio lid.
De Hr. G.J.H. Friebel, lid van Noviopost sinds 01-11-1983, is tijdens de jaarlijkse
lintjesregen onderscheiden en is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
40 jaar dirigeerde hij het Boskapelkoor uit Nijmegen dat onder zijn leiding steeds
gegroeid is en nu een ledental heeft van 45 personen.
Verder is de Hr. Friebel nog op diverse andere fronten actief in het verenigingsleven
en draagt op die manier een flink steentje bij aan het functioneren van de
maatschappij.
Wij feliciteren hem van harte met de onderscheiding en hopen dat hij nog vele jaren
in gezondheid dit werk mag doen, en dat hij nog lang lid blijft van onze vereniging.
Het Bestuur.
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