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Intro
In deze PM komen de volgende onderwerpen aan de orde:




Definitieve agenda voor ALV op 15 oktober a.s.





Vraagbaak
ZHPV-ers op Postex 2016
Gelukzoekers opgelet

De nieuwe ZHPV website is operationeel!

Definitieve agenda voor ALV op 15 oktober a.s.
In de uitnodiging voor de komende Algemene Ledenvergadering in het Mededelingenblad nr. 3 van
september j.l. werd gesteld dat de daarin opgenomen agenda nog niet definitief was en dat de
definitieve agenda onder meer via PM bekend gemaakt zou worden.

De definitieve agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Vaststelling agenda
Binnengekomen stukken en mededelingen
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2016
a. Tekstueel
b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van
Werkplan 2017
Begroting 2017 met Toelichting
Vaststelling contributies 2017
Oproep kandidaten voor de functie van voorzitter, algemeen bestuurslid en
vrijwilligers
Uitbreiding beursreglement met twee nieuwe artikelen
Rondvraag
Sluiting

De agendapunten 8 en 9 zijn toegevoegde punten.
De concepten voor de nieuwe artikelen van het beursreglement zijn, evenals alle andere
vergaderstukken te lezen op en te downloaden van de website (onder de rubriek Alleen voor
Leden) of bij de secretaris op te vragen.
De nieuwe ZHPV website is operationeel!
De oude website van de ZHPV heeft plaats gemaakt voor een nieuwe! Iedereen die vanaf nu naar
www.zhpv.nl gaat kan de nieuwe website bewonderen. Een aantal pagina's behoeft nog aandacht
en daaraan wordt de komende tijd hard gewerkt.
De menu-optie “Mijn ZHPV” is nog niet operationeel, maar er is nog wel een klein afgeschermd
gedeelte van de oude website overgebleven, namelijk “Alleen voor leden”, dit is echter van
tijdelijke aard. Op het moment dat “Mijn ZHPV” voor de leden bereikbaar wordt zal “Alleen voor
leden” verdwijnen. In het “Alleen voor leden” gedeelte zijn nu de ALV stukken te vinden, ook de
statuten en reglementen en de “Wie verzamelt wat” pagina. Over een tijdje zullen deze zaken
terug te vinden zijn in het “Mijn ZHPV” gedeelte.
De menu-optie "Digitaal Marktplein" blijft ook nog even onbereikbaar, zelfs nadat je al kan inloggen
op “Mijn ZHPV”.

Het “Mijn ZHPV” gedeelte vraagt extra tijd omdat hier handmatig alle aanmeldgegevens van de
leden in moeten worden verwerkt. Dit gedeelte zal dus nog wat langer buiten werking blijven. Er
worden nieuwe gebruikersnamen aangemaakt bestaande uit het lidnummer en het E-mail adres
dat bij ons bekend is. Mocht er van jou geen of een verkeerd E-mail adres bij de ZHPV bekend zijn
meld dit dan bij onze ledenadministrateur: jsaarloos@hetnet.nl
Zodra “Digitaal Marktplein” en “Mijn ZHPV” operationeel zijn
volgt hiervan op de website en in een volgende Priority Mail een
bericht en de nodige instructie voor het aanmaken van een
account en het gebruik van deze delen van de website.
Er wordt na het aanmaken van elke gebruikersnaam automatisch
een e-mail naar het lid gestuurd met instructies om het
wachtwoord aan te maken. Die e-mail is afkomstig van “ZHPV
Webmaster” en heeft als onderwerp “[ZHPV] Je gebruikersnaam
en wachtwoord informatie”. Wanneer die E-mail is ontvangen
kun je na onderstaande instructies uitgevoerd te hebben ook dit
gedeelte van de website bekijken. In die E-mail zit een koppeling
naar een pagina waar een nieuw wachtwoord ingesteld moet
worden. Het nieuwe wachtwoord moet minimaal twaalf tekens lang zijn. Om het sterker te maken
kunnen hoofd- en kleine letters, nummers en tekens zoals ! " ? $ % ^ & ) gebruikt worden, echter
is dat niet verplicht. Wanneer het wachtwoord door het lid is aangemaakt volgt er van deze actie
een bevestigings E-mail. Vanaf dat moment kan hij of zij op de nieuwe website in het gedeelte
“Mijn ZHPV” inloggen met de “Inloggen” optie in de menubalk bovenaan de website. Het
lidnummer of E-mailadres is bruikbaar als gebruikersnaam, vul daaronder bovendien het zelf
aangemaakte wachtwoord in.

Vraagbaak
Ons lid Wolter Linker heeft een vraag over onderstaande
afbeelding. Zo te zien is het zeker geen postzegel maar
wellicht is het een sluitzegel, qua afmeting zou dat kunnen
(6,2x4,8 cm). Het laat twee ouders (of twee oudere
kinderen?) zien die in de hoek van een ruimte staan. Voor
straf? Spelen zij verstoppertje? Of zijn ze iets aan het
bespreken. Volgens hem komt deze zegel niet voor in de
(sluitzegel)-catalogus van Catawiki.
Wie kan Wolter’s nieuwsgierigheid bevredigen?
Reacties graag naar redactie@zhpv.nl

ZHPV-ers op Postex 2016
De ZHPV is op komende Postex weer goed vertegenwoordigd met exposanten.
Er doen maar liefst vier jeugdleden en een volwassen lid mee. Dit zijn:
Alex Vos, 10 jaar, uit Pijnacker gaat de bezoekers met zijn verzameling “Harry Potter betovert
jong en oud” één en ander laten zien van en vertellen over deze wereldberoemde zoon van een
tovenaar en een heks. Als dat niet spannend wordt…?? Het is de eerste keer dat Alex exposeert,
voor hem dus ook spannend.

Cassandra Kuipers, 15 jaar oud, uit Delft, toont haar verbeterde en tot 24 bladen uitgebreide
verzameling “Walt en zijn vriendjes”. Hier kunnen we ontdekken hoeveel verschillende
stripfiguren Walt Disney heeft gecreëerd en wat die zoal beleven.

Eliza Epker, 17 jaar, uit Zoetermeer gaat voor de derde keer op met haar verbeterde verzameling
“Mijn lievelingsdier, de zeehond”. We zijn benieuwd of zij de opgaande lijn van de vorige exposities
kan doorzetten.

Matthias van Aalst, 19 jaar, uit Voorburg gaat net als Alex voor de eerste keer exposeren met
zijn verzameling “Uit de weg…uitwijken kan niet”. Dit is een zeer intrigerende titel en stelt uw
redacteur voor een probleem. Wat voor plaatjes moet ik hierbij zoeken? Dan denk ik een
verkeersongeluk of zo, maar waarmee? Misschien met een trein?. Ik doe maar een gok. En om het
zeker te weten moet je de verzameling van Matthias toch maar gaan bekijken.

Stephanie Kuipers , 23 jaar jong en het op één na jongste volwassen lid van de ZHPV, uit Den
Haag. Met haar verzameling "Swimming fore fun and topsport” doet zij voor het eerst formeel bij
de volwassenen mee.

Wij wensen deze vijf kanjers veel succes toe tijdens de

Gelukzoekers opgelet
De ZHPV heeft in de zomermaanden niet stil gezeten. Met veel energie is in zeer
korte tijd een berg van meer dan 50.000 postzegels de beurs in
het Wijkcentrum Zuiderpark ingeblazen en iedere maand groeit dit
aantal. Voor deze zegels betaal je niet meer dan 5-cent per
zegel. Sla nu je slag! Zowel ongesorteerd als gesorteerd is deze
berg voor jou ingestoken in meer dan 50 stockboeken. Verzamel
je landen dan kan je hier jouw series compleet maken. Van
Afghanistan tot Zuid-Afrika. Verzamel je vogels, dan hoef je niet met de
baardmannetjes op stap, maar heb je een keuze uit meer dan 500 verschillende
postzegels van vogels en in plaats van een bloemetje op de schoorsteen heb je nu
keuze uit een ongekend assortiment bloemen om in te lijsten en op te hangen.
Prachtige, kleurrijke postzegels om te zien. Maar ook andere motieven zoals
treinen, vliegtuigen, vlinders, reptielen, honden, sportzegels, Europazegels. Aan
de grote tafel kan je op het gemak onder het genot van een kopje koffie rustig
jouw verzameling compleet maken.
Iedere 2e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur, Wijkcentrum Zuiderpark,
Escamplaan 55, Den Haag.
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