Dai Nippon

Vereniging van speciaalverzamelaars van de postzegels van Nederlands-Indië
onder Japanse bezetting en onder het bewind van de Republiek Indonesië vóór de
soevereiniteitsoverdracht.
Opgericht november 1948. Koninklijk goedgekeurd 1 januari 1967.
Gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr.40477478.
An organization specialized in the philately of the Dutch East Indies under
Japanese occupation and the Republic of Indonesia before the sovereignty treaty.
Founded November 1948. Officially registered January 1, 1967.
Based in Utrecht, the Netherlands, Chamber of Commerce nr. 40477478.
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Leidschendam, september 2017

Bandung august 2017 - Leo Vosse signing the new Catalogue Japanese occupation

Beste leden van Dai Nippon,
Met groot verdriet moeten wij de leden van Dai Nippon informeren dat onze secretaris Leo B. Vosse op
13 augustus 2017 is overleden.
Leo was een fenomenaal filatelist, gespecialiseerd in de Japanse bezetting van Nederlands Indië en de
revolutionaire uitgaven van de Republik Indonesia.
Hij schreef en verzorgde een groot aantal artikelen op dit gebied. Hij zal vooral worden herinnerd om
de Dai Nippon catalogi, waarvan de laatste, de “Catalogue of the postage stamps of the Netherlands
East Indies under Japanese occupation 1942-1945” in maart van dit jaar werd gepubliceerd.
Leo stond erom bekend dat hij graag zijn kennis en inzichten deelde met andere belangstellenden.
De leden van Dai Nippon uit Europa, Indonesië, de Verenigde Staten en Japan zullen hem erg missen.
Het bestuur van Dai Nippon
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Dear Dai Nippon Members,
We regret to inform the Dai Nippon Memberschip that our secretary Leo B. Vosse has passed away on
August 13, 2017.
Leo was an excellent philatelist who specialised in the philately of the Japanese occupation of the
Dutch East Indies and the revolutionary period of the Republic of Indonesia.
Leo wrote and edited many articles in this field, and will be best remembered for the Dai Nippon
catalogues, his latest being the “Catalogue of the postage stamps of the Netherlands East Indies under
Japanese occupation 1942-1945”, which was published in March of this year.
Leo was also very generous with his time and knowledge, which he gladly shared with others.
The Dai Nippon membership from Europe, Indonesia, the US and Japan will miss him dearly.
The Dai Nippon Board
Oproep voor kandidaten voor het bestuur
Er zijn vacatures voor twee bestuursleden die de functie van secretaris respectievelijk penningmeester
in zullen gaan vullen. Het bestuur doet een dringende oproep aan de leden om zich te melden voor deze
voor de vereniging cruciale bestuursfuncties. Aanmelden graag via secretary@dai-nippon.nl
Invulling bijeenkomst
De leden met een Nederlands adres ontvangen de informatie zowel per post als over de e-mail.
De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 3 oktober 2017 in Restaurant café
Harbour, gelegen aan de Veilinghavenkade 177, 3521 AT Utrecht. Het telefoonnummer is 0302937563. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.00 uur geopend.
Tijdens de bijeenkomst zal de voortgezette algemene ledenvergadering worden
gehouden. Stukken en agenda zijn bijgevoegd. Daarnaast zal Rob van Nieuwkerk een
presentatie verzorgen over zijn publicatie over de Riouw Archipel.
De volgende bijeenkomsten zullen worden gehouden op: 06-12-2107, 06-02-2018,
04-04-2018 en 05-05-2018.
Next meeting
Members with an address in the Netherlands will receive the documentation by mail and by e-mail,
the members with a foreign address will receive the information by e-mail only. The next meeting
will be held on Wednesday October, 3, 2017 at the Restaurant café Harbour in Utrecht. The meeting
will begin at 19.30, and the meeting room will be open at 19.00. The yearly general meeting will be
resumed. Rob van Nieuwkerk will provide a presentation on his publication on the Riouw
Archipelago. See information below (in Dutch only).
Next meetings will be held on: Dec. 6, 2017, Febr. 6, 2018, April 4, 2018 and June 5, 2018.
Lidmaatschap / administratie:
Aangemeld als lid: F. Boons Hartelstein 35, 5655 AJ te Eindhoven
Membership / administration
Applied for membership: F. Boons Hartelstein 35, 5655 AJ te Eindhoven
Sprokkels
Aangehecht: J.R. van Nieuwkerk, De zonopdruk van Lombok opnieuw bezien
Attached: J.R. van Nieuwkerk, The Lombok Sun overprint revisited
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Veiling
De sluitingstermijn voor biedingen op kavels in onze veiling is 10 oktober 2017, 12.00 uur. Zendt Uw
biedingen aan secretary@dai-nippon.nl of M.R.Mellema - Hofdijck 24 - 2341 NC Oegstgeest.
Verklaring codes veilinglijst:
C met nummer = type afstempeling zie The Cancellations used during the Japanese Occupation of
the Dutch East Indies and Repoeblik Indonesia, 1942-1949; F = op fragment; c.t.o. = op verzoek
afgestempeld.
Alle coderingen van losse zegels kunt U terugvinden in de door de vereniging uitgegeven catalogi,
voor Bali het Jubileumboek van J.R. van Nieuwkerk.
Auction
Enclosed the auction list, send your bids before 12:00 October 10 2017, to secretary@dai-nippon.nl
or M.R. Mellema - Hofdijck 24 - 2341 NC Oegstgeest. Netherlands
Explanation codes auction list:
C with number = type of cancellation see The Cancellations used during the Japanese Occupation of
the Dutch East Indies and Repoeblik Indonesia, 1942-1949; F = on fragment; c.t.o. = cancelled to
order.
Descriptive codes for stamps can be found in the catalogues published by Dai Nippon and for Bali
the Jubileum book by J.R. van Nieuwkerk.
Agenda jaarvergadering
1. Opening
2. Herdenking Leo B. Vosse
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de vergadering op 6 juni 2017
5. Begroting 2017 - bijlage
6. Beleid publicaties en onkostenvergoedingen - bijlage
7. Aanpassing huishoudelijk reglement.
Voorgesteld worden de volgende aanpassingen:
Artikel 5 - aanvulling lid 2
2. Het in artikel 9 lid 4 van de statuten bedoelde bedrag waarboven het bestuur toestemming
van de algemene vergadering nodig heeft om financiële verplichtingen aan te gaan boven de voor dat
jaar begrote en door de algemene vergadering goedgekeurde begroting bedraagt € 2.500,-- of een
overschrijding van tenminste 25% van het voor dat jaar begrote.
Artikel 6 - nieuw lid 6
6. Het beleid met betrekking tot onkostenvergoedingen is dat dit slechts in uitzonderlijke
gevallen zal worden gehonoreerd door het bestuur en alleen nadat de uitgave met een schriftelijke
onderbouwing inclusief facturen kan worden aangetoond. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij
werkzaamheden voor een of meerdere publicaties voor de Vereniging. Indien om een
onkostenvergoeding wordt verzocht zal het bestuur in de ledenvergadering om toestemming van de
leden verzoeken indien de vergoedingen een totaal van € 500 per boekjaar overschrijden.
8. Bestuursverkiezing
De heren Van Weeren en Mellema hebben zich herkiesbaar gesteld, er is nog een vacature voor
twee bestuursleden die de functie van secretaris respectievelijk penningmeester in zullen
vullen. Daarnaast is er dringend behoefte aan de invulling van de functie van veilingmeester
voor de Vereniging.
9. Invulling Postex 2017
10. Rondvraag
11. Sluiting
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