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De 'ZuidHollandse vereniging van 
PostzegelVerzamelaars' ZHPV is 
aangesloten bij de 'Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen' en de 'Stichting voor 
Filatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland'. 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Na de eerste beursbijeenkomst in 2014 in Zoetermeer heb ik voor het 
inluiden van het nieuwe jaar de aanwezige leden kort toegesproken. Voor 
degenen die er niet konden zijn geef ik, ter informatie, hieronder alsnog 
een beknopte versie weer. 
Bij de terugblik op het jaar 2013 werd eerst stilgestaan bij het 
overlijden van zes leden. 
Daarna kon ik melden dat de aanwas van nieuwe leden de laatste vijf 
jaar nagenoeg constant was gebleven, mede dankzij de inzet van een 
aantal leden. 
Ook is in 2013 hard gewerkt aan het tegen het licht houden van de 
Statuten en Reglementen van de ZHPV. Dit is gelukt en de Algemene 
Ledenvergadering heeft inmiddels haar goedkeuring aan de wijzigingen 
gegeven. 
Alle commissies zijn actief bezig geweest met hun onderwerp, en mede 
dankzij hen is de ZHPV een veelzijdige en actuele vereniging, iets om 
met recht trots op te zijn. De commissies voorzien, ieder voor zich, 
duidelijk in een behoefte. 
Ook kan met trots worden teruggekeken op een fantastisch 
jubileumfeest, meer dan de helft van de driehonderd bezoekers waren 
nog geen lid van de ZHPV maar kwamen wel op het postzegelspektakel 
af. De wens van sommige leden was dan ook: herhaal een dergelijk 
evenement. Met dat signaal gaat het bestuur aan de slag om te zien of 
dit (ook financieel) haalbaar is. Ook kan ik melden dat op dat feest op 
voordracht van het bestuur drie leden 
de KNBF bondsspeld mochten 
ontvangen voor hun jarenlange inzet 
voor de filatelie in het algemeen en de 
ZHPV in het bijzonder.  
Bij de vooruitblik voor 2014 kan ik 
melden dat wij de ingeslagen wegen 
blijven bewandelen. Wat goed is houden 
we in stand. Maar, waar nodig, zullen 
we ook nieuwe initiatieven ontwikkelen. Afgelopen jaar heeft geleerd dat 
er geen levensvatbaarheid was voor het organiseren van een 
opruimingsmarkt voor en door de leden van de ZHPV. Het was het 
proberen waard. Wel willen we activiteiten waar nodig uitbreiden om de 
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vereniging springlevend te houden en vooral ook tot prikkels te komen 
zodat meer leden onze activiteiten komen bezoeken. Ook de aanwas van 
nieuwe leden blijft een punt van aandacht, immers het is en blijft een 
uitdaging om het ledenbestand qua aantal op peil te houden. 
De beurslocatie aan de Escamplaan blijft een punt van zorg. Ondanks het 
bezorgen van de ZHPV flyer en een uitnodigingsbriefje bij 1000 
huishoudens in de nabije omgeving leidde dit niet tot een hoger 
bezoekersaantal. Wellicht is een andere opzet wenselijk. 
Ik doe een beroep op alle leden om eventuele suggesties ter verbetering 
van welk onderwerp dan ook aan te geven bij het bestuur. Op deze wijze 
kunnen we gezamenlijk proberen om de ZHPV nog actiever te maken en 
nieuwe wegen te bewandelen om niet verwezenlijkte behoeftes alsnog te 
realiseren. 
Ik wens u een voorspoedig 2014 met veel gezondheid en 
postzegelplezier. 
 
Simon Rotteveel. 
 
VAN HET BESTUUR 
 
Nieuwe leden 
Tijdens zijn nieuwjaarsrede maakte de voorzitter al bekend dat ons 
ledental in 2013 stabiel is gebleven. Dat is vooral te danken aan een 
gestage aanwas van nieuwe leden. Deze keer heten we welkom: 
De dames Stephanie Kuipers uit Den Haag (zij is herintreedster want was 
al eerder lid) en haar zusje Samantha Kuipers uit Delft; de heren J. van 
Oorschot, A.E. Zuidwijk, beiden uit Den Haag; de heren F.C.Gies en H.J. 
Franzen, beiden uit Leidschendam; de heer Visscher uit Bleiswijk; de 
heer W.A.F. Driesprong uit Zoetermeer; de heer M. Mellema uit 
Oegstgeest en tot slot de heer L. Michon uit Voorschoten. Dit zijn 10 
nieuwe leden uit 7 verschillende gemeenten. De ZHPV is dus echt een 
regionale vereniging. 
In Memoriam 
Helaas moeten we ook het overlijden van twee van onze leden melden. 
Kort geleden overleed de heer P. Happel uit Voorschoten. Hij was 80 jaar 
en nog maar sinds 1 september j.l. lid van de ZHPV. Op 13 januari j.l. 
overleed de heer P.W. van de Nes. Hij was zeven jaar lid van de ZHPV. 
Wij wensen hun familie veel sterkte toe. 
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ALGEMENE (VOORJAARS-)LEDENVERGADERING 
 
Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van deze 
vergadering op zaterdag 19 april 2014.  
De vergadering wordt gehouden in het Wijk- en dienstencentrum De 
Plint, Prins Frederiklaan 7 te Leidschendam, aanvang 15.30 uur, 
aansluitend aan de reguliere beurs aldaar. 
Aansluitend aan de vergadering wordt de loterij onder donateurs van de 
Jeugdafdeling gehouden. 
 
AGENDA  

1. Opening  
2. Vaststelling agenda 
3. Binnengekomen stukken en mededelingen 
4. Verkiezing bestuursleden 
5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2 november 

2013  
a. Tekstueel  
b. Inhoudelijk c.q. naar aanleiding van  

6. Toekomstige inrichting begroting 
7. Jaarverslag penningmeester 
8. Verslag Kascommissie 
9. Algemeen Jaarverslag 
10. Benoeming lid van verdienste 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Toelichting 
Agendapunt 4: 
Statutair aftredend zijn de vice voorzitter (vacature), de secretaris (de 
heer M.J. Vogel) en de commissaris Veilingen (de heer A.J.W. 
Huiskamp). De heer Vogel heeft in de ALV van november 2013 
aangekondigd zich niet herkiesbaar te stellen. De heer Huiskamp stelt 
zich wel herkiesbaar.  
Voor de functie van secretaris heeft de heer H. Jetten uit Zoetermeer 
zich kandidaat gesteld. Het bestuur stelt voor hem als zodanig te 
benoemen. 
Op grond van artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement kunnen 
kandidaten voor deze functies worden voorgedragen. Er bestaan nog 
enkele vacatures binnen het bestuur en met nieuwe kandidaten kan zo 
nodig een nieuwe taakverdeling worden afgesproken. 
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Agendapunten 5, 7 en 9: 
Alle vergaderstukken zijn twee weken voorafgaande aan de ALV op de 
website onder de rubriek “Alleen voor Leden” te lezen en downloaden. 
De vergaderstukken liggen eveneens tijdens de vergadering ter inzage of 
kunnen op aanvraag, telefonisch (079-3610384) of per e-mail 
(mac.j.bird@hetnet.nl) bij de secretaris, vooraf worden toegezonden. 

Dringende oproep  
Als vereniging is de ZHPV verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van haar activiteiten. En het is niet 
ondenkbaar dat zich tijdens die activiteiten bij onze 
leden gezondheidsproblemen kunnen voordoen.  
Wij willen natuurlijk niemand ongerust maken, maar 
gemiddeld zijn wij filatelisten geen jonkies meer. 
Men kan dus maar beter goed voorbereid zijn. 

Daarom wil het 
bestuur graag 
weten of er onder de regelmatige 
bezoekers van onze beurzen leden 
zijn, die in het bezit zijn van een 
diploma EHBO, reanimatie of bedrijfs-
hulpverlening. Dus mocht u een van 
deze diploma’s bezitten, meldt u dan 
bij een van de bestuursleden, hetzij 
per telefoon, email of tijdens een van 
onze beurzen.  
 

Begroting 2014 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 2 november j.l. was de 
begroting voor 2014 een onderwerp dat de gemoederen hevig in 
beroering bracht. Zie ook het korte verslag van deze ALV verderop in dit 
blad. Een van de kritiekpunten was dat men inzicht in de gerealiseerde 
kosten en opbrengsten over het lopende boekjaar wilde hebben. Een 
ander kritiekpunt was dat de begroting onvoldoende was onderbouwd en 
dat vragen over de onderbouwing niet adequaat konden worden 
beantwoord. De voorzitter heeft toen toegezegd dat het bestuur zich 
over deze zaken zal beraden. Het resultaat daarvan is dat voortaan een 
kolom in de begroting zal worden opgenomen met de tot dan 
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gerealiseerde opbrengsten en kosten in het lopende jaar. Voorts zal de 
onderbouwing voortaan uitvoeriger en duidelijker zijn. Ook is besloten 
over de reeds vastgestelde begroting 2014 alsnog een uitvoerige 
onderbouwing te geven. Deze kunt u lezen op onze website in de rubriek 
“Alleen voor leden” bij de begroting 2014. 
 
Veranderingen m.b.t. onze beurzen 
Onze maandelijkse postzegelbeurzen trekken een redelijk aantal 
bezoekers. Daar zijn wij erg gelukkig mee en, naar wij vaak horen, ook 
de bezoekers zélf. Natuurlijk willen wij dat zo houden; het bepaalt de 
gezellige sfeer tijdens deze bijeenkomsten.  
De ZHPV propageert zoveel mogelijk het onderling ruilen van filatelistisch 
materiaal. Vandaar dat er op elke beurs de nodige ruiltafels beschikbaar 
zijn. Hieraan mag niet worden gehandeld; transacties waarmee kleine 
bedragen zijn gemoeid worden door de vingers gezien.  
De huidige praktijk leert echter dat er bij onze leden steeds meer 
behoefte is om materiaal te verkopen of te kopen zonder te ruilen. 
De leden die willen verkopen huren (tegen de betaling van tafelgeld) 
gedurende de beurs een tafel waarop zij hun waar kunnen aanprijzen. 
Wij spreken in dit verband van “tafelhouders”. 
Wij streven ernaar ruilers en tafelhouders zo evenwichtig mogelijk aan 
bod te laten komen op al onze beurzen. Door de (gelukkig!) grote 
belangstelling voor de beurzen in Zoetermeer en Leidschendam is daar 
de maximale capaciteit aan ruil- en huurtafels bereikt zodat wij 
genoodzaakt zijn om daar een wachtlijst in te stellen voor leden die een 
eigen tafel willen huren. 
 
Voor al onze beurzen gelden thans de volgende afspraken: 

 Bij het huren van tafels hebben onze leden voorrang. 
 Indien men bij een bepaalde beurs géén gebruik wil of kan 

maken van de huurtafel, moet dat uiterlijk op de donderdag 
voorafgaande aan de betreffende beurs worden gemeld bij: 
- A.M. v.d. Giessen, tel. 070 3867303 (bij geen gehoor 010 
2232442) voor de beurs in Den Haag 
- H.A. de Haas, tel. 010-2232442 of 06-55945199 (bij geen 
gehoor 070 3867303) voor de beurs in Leidschendam 
- B. Kruse, tel. 079 3512492 (bij geen gehoor 070 3867303) 
voor de beurs in Zoetermeer.  
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 Bij deze personen kunt u ook informeren of er een huurtafel vrij 
is gekomen door afzegging. 

Tot slot nog de mededeling dat het tafelgeld in Zoetermeer per 1 maart 
a.s. gelijk wordt getrokken met dat van de andere beurzen: te weten 
voor leden € 5,00 en voor niet-leden € 10,00. 
 
Wist u……… 
dat wij medio 2015 bij de 
bestuursverkiezing dringend behoefte 
hebben aan een nieuwe tweede 
Penningmeester? Henk de Haas heeft 
aangegeven zich niet meer opnieuw 
verkiesbaar te willen stellen. Het is maar 
dat u dit weet. Gegadigden kunnen dit 
aangeven bij het bestuur. 
 
Kort verslag ALV 2-11-2013 
In deze algemene ledenvergadering kwam naast de gebruikelijke 
onderwerpen ook de benoeming van commissieleden aan de orde. 
Het verslag van de vorige vergadering werd zonder slag of stoot 
goedgekeurd. Hetzelfde overkwam het werkplan, zij het dat daarover 
nog een vraag kwam m.b.t. eventuele beurzen in de maand juli.  
 
Anders ging het met de begroting en de daaraan verwante vaststelling 
van de contributie 2014. 
De onderbouwing van en de toelichting op 
de begroting werd door de vergadering 
onvoldoende gevonden. Ook werd een 
voorstel gedaan om de opbouw van de 
begroting aan te passen. Het bestuur heeft 
toegezegd zich over deze punten te 
beraden. Als daartoe aanleiding is volgen 
hierover nadere mededelingen in ons 
Mededelingenblad. 
Het bestuur had in de convocatie (die al in een zeer vroeg stadium 
opgemaakt moest worden) voorgesteld de contributie niet te verhogen. 
Later bleek een bescheiden verhoging wel nodig om een negatief 
resultaat in 2014 te vermijden. Dit gewijzigde standpunt leidde tot de 
nodige discussies zowel over de noodzaak, de hoogte en de bepaling van 
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de contributieverhoging. Uiteindelijk ging de vergadering (met drie 
stemonthoudingen) akkoord met het voorstel om de contributie van de 
senior- en gewone leden nu te verhogen. 
De benoeming van de commissieleden was een nieuw agendapunt. In de 
tijdens de ALV van april 2013 vastgestelde nieuwe reglementen is 
bepaald dat alle commissieleden door de ALV moeten worden benoemd. 
Alle “zittenden” zijn nu bij acclamatie benoemd. Zij zijn, m.u.v. de leden 
van de kascommissie, volgens 
het in deze vergadering 
vastgestelde schema aftredend 
en direct herkiesbaar. Voor de 
kascommissie werden twee 
nieuwe leden benoemd, de 
heren G. Rotteveel en H. 
Jetten. 
Het volledige verslag is op de 
website in de rubriek “Alleen 
voor leden” te lezen. 
 
Opsporing verzocht 
Voor de voorjaarsveiling op 27 april 2013 werden op de beurzen in Den 
Haag en Leidschendam door twee leden kavels aangeboden zonder dat 
tevens de namen van die aanbieders werden genoteerd.  
Deze oproep is het laatste redmiddel voor de veilingcommissie om achter 
de identiteit van de bewuste aanbieders te komen.  
De veilingcommissie verzoekt 
dan ook langs deze weg om 
binnen één maand na 
verschijning van dit blad 
contact op te nemen met één 
van de commissieleden om 
afspraken te maken voor de 
afwikkeling van de ingediende 
kavels.  
 
Namens de veilingcommissie,  
Heiko de Vries, tel 06 54 700 122 
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Loterij lidmaatschapskaarten 2013 
Tijdens de trekking van deze loterij zijn de meeste prijzen gevallen op 
kaarten van aanwezige leden. Drie prijzen vielen bij leden die niet 
aanwezig waren, te weten bij: J. Visser (lid 811) uit Bleiswijk. K. Bosman 
uit Zoetermeer (lid 768) en P. Rignalda uit Den Haag (lid 458).  
Deze winnaars worden verzocht zich bij A.M. van der Giessen (tel. 070-
3867303) te melden om de overdracht van de prijs te regelen?  
 
Beursberichten uit Den Haag 
Onze postzegelbeurs in Den Haag is altijd op de 2e zaterdag van de 
maand. De eerstkomende op 8 maart, 12 april en 10 mei. En altijd van 
13.00 uur tot 16.00 uur. Veel van 
onze leden kunnen deze beurs 
maar moeilijk vinden. De beurs is 
aan de Escamplaan, nr. 55 in Den 
Haag in het gebouw van de 
Wijkvereniging Zuiderpark. U kunt 
met de lift (aan de zijkant van de 
ingang) of met de trap naar boven 
naar de beurszaal. In de naaste 
omtrek en op het eigen terrein 
naast het gebouw is voldoende 
gratis parkeergelegenheid. HTM en Randstadrail stoppen voor de deur bij 
de halte Tienhovenselaan en aan de bar komt de inwendige mens ook 
aan zijn/haar trekken. En let wel, onze jeugdleiding is hier voor de 
filatelist in spe ook aanwezig.  
Wilt u in alle rust met onze tafelhouders en 
of andere filatelisten willen handelen of van 
gedachten willen wisselen kom dan naar 
deze beurs. Nu is het aan u om van deze 
mogelijkheden gebruik te maken, wij en de 
koffie staan voor u klaar. 
Wilt u nog meer informatie, kijk op onze 
website www.zhpv.nl of bel mij. 
 
A.M. van der Giessen, tel. 070-3867303. 
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WIJN EN POSTZEGELS 
Veel van onze leden weten dat een van mijn thematische verzamelingen 
alles m.b.t. wijn betreft. Het verzamelen van dit thema is niet toevallig. 
Het nuttigen en het op diverse manieren beleven van wijn is namelijk 
ook een hobby van mij. En het kan niet anders dat elke filatelist wel eens 
iets over wijn op een postzegel of in een stempel heeft gezien. Ik bezit 
namelijk zo’n 2000 postzegels en 1000 stempels met dit thema. 

 
Maar onlangs had ik toch een bijzondere 
ervaring. Tijdens een etentje werd een 
Italiaanse wijn geschonken. Een rode Modello 
delle Venezie van het huis Masi. Op een 
gegeven moment viel mijn oog op de fles en 
ontdekte ik een klein etiket. En als 
rechtgeaarde filatelist herkende ik daarin direct 
de vorm van een postzegel. En hier vielen mijn 
twee hobby’s vanuit een zeer onverwachte 
hoek samen. Een 
gondelier voor 
het San 

Marcoplein in Venetië met het Dogenpaleis 
en de zuil met de Leeuw van San Marco. 
De echte postzegels tonen een schilderij 
van Canaletto waarop het San Marcoplein 
juist vanaf de andere kant wordt gezien (M 
1281) en een afbeelding van de San 
Marcoleeuw (M 1125). 
 
En laat ik ter completering van 
het geheel er ook nog een 
zegel uit mijn wijnverzameling 
bij zetten, brood met een 
mooie Chianti-mandfles (M 
1778).  
 
Jan Vogel 
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DE LOCATIES 
 

Zoetermeer: 
Buurtruimte Buytenrode, 
César Franckrode 60 
Leidschendam 
De Plint 
Prins Frederiklaan 7 
Den Haag 
Wijkcentrum Zuiderpark 
Escamplaan 55 

 
ENTREE 
Leden gratis, niet-leden € 1,00 

 
VOOR TAFELHOUDERS 
Wanneer u géén gebruik maakt 
van uw tafel, moet dat worden 
afgemeld op de donderdag 
ervoor bij: 
- A.M. v.d. Giessen, tel. 070- 
3867303 (b.g.g. 010-2232442) 
voor Den Haag 
- H.A. de Haas, tel. 010-
2232442 of 06-55945199 (b.g.g. 
070- 3867303) voor 
Leidschendam 
- B. Kruse, tel. 079-3512492 
(b.g.g. 070-3867303) voor 
Zoetermeer.  
 
Tafelgeld per tafel 
Leden €5,-, niet-leden €10,00 

  
RONDZENDVERKEER 
Voor informatie en vragen kunt u 
contact opnemen met het 
Rondzendverkeer: 
F.A. van Bleyswijk, Rijswijk. 
Tel.070 3935151 
Bankrek: NL98INGB0005415900 
t.n.v.: ZHPV te Rijswijk 
E-Mail : ton.vbl@casema.nl 

ACTIVITEITEN 
 
Zoetermeer    Beurs  
za 1 maart         13-16 uur  
 
Den Haag    Beurs  
za 8 maart          13-16 uur 
                         
Leidschendam   Beurs 
za 15 maart        13-16 uur 
 
Zoetermeer       Veiling  
za 29 maart 
v.a. 10 uur bezichtigen kavels 
aanvang veiling 13.30 uur 
 
Zoetermeer        Beurs 
za 5 april            13-16 uur 
  
Den Haag           Beurs 
za 12 april           13–16 uur 
 
Leidschendam   Beurs 
za 19 april           13-15.30 uur 
Ledenvergadering 
vanaf 15.30 uur 
 
Zoetermeer        Beurs 
za 3 mei              13-16 uur 
 
Den Haag           Beurs 
za 10 mei            13–16 uur 
 
Leidschendam    Beurs 
za 17 mei            13-16 uur 
 
 


