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INTRO 

In deze PM worden drie interne ZHPV-mededelingen en twee (voor meerdere leden al bekende)  

persberichten opgenomen: 

 

 Mijn ZHPV op de website 

 1 aprilgrap?  Algemene Ledenvergadering 

 Rondzendverkeer 

 Museum voor Communicatie 

 KNBF 

 

Mijn ZHPV op de website 

Zoals bekend heeft onze webmaster de site van de ZHPV volledig vernieuwd. Het deel Mijn ZHPV 

moest echter nog operationeel worden gemaakt. Dat is inmiddels gedaan en in verband daarmee 

deel de webmaster het volgende mee: 

“Deze maand (maart 2017) zullen alle leden, waarvan bij ons hun E-mailadres bekend is, een E-

mailbericht ontvangen met daarin de inloggegevens voor Mijn ZHPV op de ZHPV website. In het E-

mailbericht staan onder andere het lidnummer en een link naar een ZHPV pagina om een zelf 

bedacht wachtwoord op te geven dat nodig is om, samen met het lidnummer, in te loggen in Mijn 

ZHPV. 

Het E-mailbericht is afkomstig van ZHPV Webmaster, het onderwerp van het E-mailbericht is 

Mijn ZHPV Inloggegevens. In een uitzonderlijk geval kan het E-mailbericht in de Spam/Reclame 

map van de E-mail belanden. Mocht je vragen of problemen hebben stuur dan even een E-

mailbericht naar de webmaster "webmaster@zhpv.nl". 

Aan de extra mogelijkheid genaamd Digitaal Marktplein wordt nog 

gewerkt. Deze zal pas later in het Mijn ZHPV menu verschijnen, even 

geduld nog hiervoor. 

Na de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2017 zal in de 

hoofdmenubalk de optie Alleen voor leden verdwijnen. Alles wat 

daar te vinden is, is namelijk ook in het Mijn ZHPV menu terug te 

vinden. 

Veel plezier op Mijn ZHPV! 

Andrew Huiskamp, ZHPV Webmaster” 

 

1 aprilgrap?  Algemene Ledenvergadering 

Nee natuurlijk niet. De Algemene (voorjaars) Ledenvergadering op 1 april a.s. is een serieuze zaak. 

Het bestuur legt verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar. Dus kom op zaterdag 1 

april naar deze vergadering en laat je horen. Heb je niets te vertellen, 

te vragen? Toon dan in ieder geval jouw betrokkenheid met het wel en 

wee van de ZHPV.  

Alle vergaderstukken zijn op de website onder de rubriek "Alleen voor 

Leden" te lezen en downloaden. De vergaderstukken liggen eveneens 

tijdens de vergadering ter inzage of kunnen, telefonisch (079-

3213218) of per e-mail (secretaris@zhpv.nl) worden aangevraagd. 
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Rondzendverkeer 

Gratis deelname rondzendverkeer voor alle leden van de ZHPV 

Vanuit de rondzendleiding bereiken ons signalen om het rondzendverkeer weer eens goed onder de 

aandacht van de leden te brengen. Wat is er loos? Het aantal deelnemers loopt terug en er is 

kritiek over de kwaliteit:"het is veel van hetzelfde". 

Dat vraagt om actie ! Het bestuur realiseert zich dat het moeilijk is om iedere maand weer met 

spannende boekjes te komen. Ton van Bleyswijk, al jaren de motor achter deze ZHPV-activiteit, 

staat open voor kritiek. Maar hij is wel afhankelijk van hetgeen de leden die de moeite nemen 

boekjes te vullen, aanleveren. Hij probeert in de tassen zoveel mogelijk diversiteit te brengen. De 

“13 in een dozijn” zegels horen niet in rondzendboekjes thuis en ook niet nog eens in twee- of 

drievoud. Ton doet dan ook een oproep om op de beurzen bij beursleider lege rondzendboekjes te 

kopen (kleine boekjes à € 0,75, grote € 1,-) en te vullen met voor anderen goed kwalitatief 

filatelistisch materiaal. U kunt de volgeplakte boekjes ook weer op de beurs inleveren. 

Aanmelden voor het rondzendverkeer 

Ook een oproep aan leden en met name nieuwe leden die nog niet 

bekend zijn met het rondzendverkeer. U kunt zich hiervoor aanmelden 

bij de beursleider, de rondzendleider of de secretaris. U wordt ingedeeld 

in een sectie met andere deelnemers zo dicht mogelijk bij uw woonadres. 

U maakt een depositobedrag over en periodiek krijgt u een overzicht 

waarop de uitnamen zijn bijgehouden en u dus de stand van uw deposito 

kunt controleren. Het grote gemak van het rondzendverkeer is dat u 

thuis de ontbrekende zegels van uw verzamelgebieden kan uitnemen. In 

veel gevallen hoeft u niet een hele serie te kopen, meestal kunt u losse zegels uitnemen. U hoeft 

dus geen beurs te bezoeken om toch uw verzameling te completeren. Bij uitnamen van zegels 

noteert u de bedragen op een lijst en zorgt dat uw deposito zo nodig wordt aangevuld. Na 

maximaal vier dagen brengt u de tas naar de volgende deelnemer op de lijst. De volledige 

spelregels kunt u lezen op onze website www.zhpv.nl onder de rubriek "Activiteiten" 

Namens het bestuur, Henk Jetten (secretaris@zhpv.nl)  

 

Museum voor Communicatie 

De afgelopen periode is door het team Museum voor Communicatie een solide businessplan voor 

een nieuw concept ontwikkeld. Het plan is enthousiast ontvangen bij zowel publieks- als zakelijke 

doelgroepen. De Raad van Toezicht van het museum heeft zich afgelopen week positief 

uitgesproken over de uitgewerkte plannen. Dat betekent dat binnenkort van start kan worden 

gegaan met de verbouwing. 

Het betreffende persbericht is op de site van de ZHPV geplaatst. Door op deze link te klikken komt 

het persbericht in beeld. 

 

 
 

Het comt eraan! 

http://www.zhpv.nl/
mailto:secretaris@zhpv.nl
http://www.zhpv.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZHPV-Priority-Mail-2017-02-Persbericht-COM-museum-voor-communicatie-heropent-komend-najaar.pdf


 

KNBF 

In de pers en in onze PM 2017/01 is al aandacht besteed aan de wilde plannen van PostNL om de  

postzegels op, in zijn retail vestingen, aangeboden gefrankeerde pakketten en aangetekende 

stukken met de pen te vernietigen. Dank zij inspanningen van onder meer de KNBF lijkt dit voor 

ons postzegelaars een positieve wending te krijgen. Klik op deze link voor het persbericht van de 

KNBF dat ook op onze site is geplaatst. 

 
 

Nieuwsbrief ZHPV, 11 maart 2017. 

 

http://www.zhpv.nl/wp-content/uploads/2017/03/ZHPV-Priority-Mail-2017-02-Persbericht-KNBF-stempels-Nieuwsbrief.pdf

