
Priority Mail 2017/08 

 

INTRO 

In deze PM, die deze keer gezien de onderwerpen ook ‘Remember Mail’ genoemd zou kunnen 

worden, komt het volgende aan de orde: 

 

 Algemene (najaars-) Ledenvergadering 

 Aanvulling agenda ALV 

 Grote Najaarsveiling 

 Terugblik op Filatelistisch evenement 

 

Algemene (najaars-) Ledenvergadering 

In aansluiting op de beurs van 14 oktober a.s. vindt in het Wijkcentrum Zuiderpark in Den Haag de 

Algemene (najaars-) Ledenvergadering plaats. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen 

zijn: 

- De goedkeuring van de jaarrekening van 2016 

- Het werkplan en de begroting voor 2018 

De ALV is het ‘klankbord’ voor het bestuur en biedt de leden de kans om hun stem te laten horen. 

Ben je het niet met het reilen en zeilen binnen de ZHPV eens, dan is dit de kans om dat formeel 

kenbaar te maken. Ben je tevreden met het beleid van het bestuur? Ook dat is een reden om de 

vergadering bij te wonen, al was het alleen om die tevredenheid te laten blijken. Kortom, jouw 

aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.  

Op onze website (www.zhpv.nl) vind je alle verdere informatie en kan je alle vergaderstukken 

downloaden. 

 

 
 

Aanvulling Agenda ALV 

Het bestuur laat weten dat de agenda van de ALV op 14 oktober a.s. 

dient te worden aangevuld met een extra agendapunt. Na de 

behandeling van het verslag van de kascommissie wordt het volgende 

punt “Benoeming kascommissie” toegevoegd. 

 

 

http://www.zhpv.nl/


Grote Najaarsveiling 

Op 28 oktober a.s. wordt in Buurtvereniging Buytenrode de inmiddels niet meer weg te denken 

Grote Najaarsveiling gehouden. De inlevertermijn voor kavels is uiteraard al verstreken. Maar het 

is nog vroeg genoeg om de veiling zelf nu nog in jouw agenda vast te leggen. Dus komt dat zien 

van 10.00  tot 13.00 uur en doe aan de veiling mee vanaf 13.45 uur.  

De kavellijst staat inmiddels op de site van de ZHPV. (www.zhpv.nl). Deze is te vinden onder het 

kopje Activiteiten, daarna via het menu voor Veilingen kiezen. Hier kan je ook 45 afbeeldingen 

bekijken van aangeboden kavels. 

 

 
 

Verdere informatie vind je natuurlijk op onze website onder het tabblad Activiteiten en mocht je er 

niet uitkomen of vragen hebben neem dan contact op met een lid van de veilingcommissie:  

Marcel Tuijnenburg 079-8884966 (veilingmeester) 

Andrew Huiskamp 06-53234521 

Chiel van der Toorn 070-3479067 

 

Terugblik op Filatelistisch Evenement 

Dit evenement dat ook wel Postzegelfeest of ZHPV-promotie dag werd genoemd, vond plaats op 30 

september j.l. In het kader van het 40-jarig jubileum van de Buurtvereniging Buytenrode was de 

ZHPV, net als alle andere gebruikers van het verenigingsgebouw, uitgenodigd om zich voor jong en 

oud uit de buurt Buytenrode (maar ook voor alle ZHPV-ers) te presenteren. En dat is goed gelukt.  

Het postzegelfeest werd geopend door wethouder Taco Kuiper, die zich uitvoerig liet informeren 

over de activiteiten van de buurtvereniging en de filatelistische activiteiten op deze dag. 

Met de naast de buurtruimte gelegen basisschool De Watersnip werd samengewerkt. De in het 

kader van haar themaweek Reizen door de leerlingen gemaakte tekeningen werden gejureerd. Van 

de mooiste tekeningen werd een vel persoonlijke postzegels gemaakt en aan de ‘winnaars’ 

uitgereikt. Een animatieteam hield de jeugdige bezoekers met filatelistisch georiënteerde spellen 

en een ware postzegelveiling bezig. Voor de wat oudere bezoekers was er een groot aanbod van 5-

centspostzegelboeken waarvan gretig gebruik werd gemaakt. En er werd natuurlijk een fors aantal  

postzegelverzamelingen met sterk variërende onderwerpen tentoongesteld. 

De vrijwilligers en besturen van de ZHPV en Buytenrode kunnen terug zien op een zeer geslaagd 

evenement. 

Op onze website (www.zhpv.nl) kan je aan de hand van een compilatie van de gemaakte foto’s de 

sfeer tijdens dit evenement proeven. 

 

http://www.zhpv.nl/
http://www.zhpv.nl/


                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Nieuwsbrief ZHPV, 9 oktober 2017. 

 


