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De 6e PM in 2016, hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:
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Ruilbeurs Bodegraven

Van het bestuur
Helaas heeft Simon Rotteveel te kennen gegeven zijn functie als voorzitter van de ZHPV met
onmiddellijke ingang neer te leggen. De reden hiervan is gelegen in een slepend conflict van vorig
jaar dat onlangs opnieuw is opgelaaid. Pogingen om te bemiddelen zijn niet gelukt. Simon heeft te
kennen gegeven dat hij wel als beursleider wil aanblijven, echter hij is geen aanspreekpunt meer
voor bestuurlijke zaken. Het bestuur zal zich nader beraden op de ontstane situatie. Het Dagelijks
Bestuur zal voorlopig zijn werkzaamheden binnen het bestuur waarnemen. In het eerstvolgende
mededelingenblad zal nader worden ingegaan op de nieuwe situatie.
Henk Jetten, Secretaris ZHPV

Vraagbaak
In de vorige PM stelde ons lid Heiko de Vries de vraag welk land onderstaande zegels heeft
uitgebracht, waarom en wanneer.

Ed boers en Ronald Stroomberg berichten hierover dat het om twee Thaise fiscaalzegels gaat. Ed
voegt hieraan toe dat het linker zegel een nominale waarde van 20 en het rechter van 2 Bath
heeft. De zegels komen voor in twee formaten en zijn talrijk in aantal en hebben slechts een
geringe waarde.
Op de in de vorige PM gestelde vraag van ons lid Pierre Tissot van Patot is nog geen reactie
ontvangen daarom wordt deze nog een keer herhaald.
Hij kreeg een ansichtkaart uit Brazilië in handen met daarop een vreemd of onbekend stempel D.H.
De kaart heeft er 2 maanden over gedaan om te worden verstuurd. Hij werd begin november
gepost, en is in februari afgestempeld. Wie kan een tipje van de sluier oplichten?

Reacties en nieuwe vragen naar de vraagbaak.

Voorjaarsveiling 2016
De voorjaarsveiling van 23 april j.l. is bijzonder positief verlopen. Het resultaat was boven alle
verwachting. En dit was voor de deelnemers kennelijk ook het geval, getuige de onderstaande
reacties die de veilingcommissie ontving.
“Beste Veilingcommissie,
Hierbij even mijn ervaring bij de veiling van afgelopen zaterdag.
Ik ben in het verleden vaak bij veilingen geweest maar dit was mijn eerste ervaring op onze eigen
ZHPV veiling. En die is mij niet tegengevallen, een aangename verrassing. Het begint al bij de
uitgifte van de kavels: vlot en service gericht. Het veilen gaat op een vlotte manier en in een
prettige sfeer. Ook het afhalen en afrekenen van de kavels loopt
allemaal gesmeerd. Kortom het geheel liet op mij een professionele
indruk achter.
De complimenten voor het vele werk dat jullie samen met de
vrijwilligers hebben verricht om tot deze mooie veiling te komen
Met vriendelijke groet,”
“Beste Andrew, Chiel, Heiko en alle andere ondersteuners van de
veiling van ZHPV,
Dank voor al het werk dat jullie voorafgaand aan, op de veilingdag
zelf en naderhand hebben verzet. Ook gefeliciteerd met de enorme
omzet die is gedraaid. Ik hoop dat jullie er met plezier op
terugkijken. Ik heb het al eens eerder aangegeven, maar nogmaals
mijn complimenten voor de hoge mate waarin jullie de ICT voor
elkaar hebben. Ik ben daar, als voorzitter van een andere vereniging van postzegelaars, alleen
maar jaloers op.
Groet en tot de volgende veiling,”
Dit soort reacties geeft ons als veilingcommissie voldoende steun om met frisse zin verder te gaan!
Namens de Veilingcommissie en haar vrijwilligers,
Heiko de Vries, veilingmeester

FilatelieCafé
FilatelieCafé van zondag 8 mei is verplaatst naar zaterdag 7 mei.

Bij het aanmelden moet je zelf erbij vermelden dat je ervan op de
hoogte bent dat deze lezing verplaatst is naar zaterdag 7 mei om
14 uur. Dat is voor het verdere registratieproces van belang.
Aanmelden via aanmelden@muscom.nl

Je betaalt geen toegang voor het museum, alleen € 3,50 voor de lezing, inclusief
koffie/thee na afloop.

Ruilbeurs Bodegraven
Zaterdag 28 mei 2016 organiseert de Postzegelvereniging N.V.P.V. afdeling Bodegraven een
Ruilbeurs voor postzegels, munten en ansichtkaarten met semihandelaren, ruiltafels.
Locatie: Rijngaarde, Rijngaarde 1 2411EV Bodegraven-Dronenwijk.
Aanvang 10.00 uur – 15.00 uur.
Gratis parkeren en de Locatie is bereikbaar voor mindervaliden.
Toegang 2 euro (tot 18 jaar gratis).
Inlichtingen betreffende de Ruilbeurs: 06-53260579 of 06-24242546 of 06-11756185
Website: http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/

Nieuwsbrief ZHPV 1 mei 2016

