SPELREGELS VAN HET RONDZENDVERKEER
In ZHPV mededelingenblad nummer 11 van december 2003 is met betrekking tot de
verblijftijd van een rondzending gesteld dat men die vijf dagen in huis mag hebben en dat
bij overschrijding daarvan sancties zullen volgen. Teneinde hiervoor het nodige begrip te
krijgen, maar vooral ook naleving van alle spelregels met betrekking tot het
Rondzendverkeer te bereiken, worden hieronder enkele belangrijke aspecten met
betrekking tot de kwaliteit van het Rondzendverkeer behandeld.
Als wij met zijn allen de spelregels goed naleven is dat in het voordeel van iedereen, dus
zowel de deelnemers aan het Rondzendverkeer maar zeker ook de vrijwilligers die hier
veel tijd en energie in steken om het u naar de zin te maken.
A. Verblijftijd en doorlooptijd van de zending
Volgens de rode bijsluiter in elke rondzendtas en artikel 14, lid d van het Reglement
Rondzendverkeer moet men binnen 4x24 uur een rondzending aan de volgende deelnemer
overhandigen.
Stel dat u op een donderdag een zending ontvangt dan dient u die uiterlijk op de volgende
maandag weer aan het volgende lid op de looplijst te hebben overgedragen. Dit zijn de vijf
dagen als bedoeld in het vorige mededelingenblad, maar effectief heeft u de zending dus
maar vier dagen tot jouw beschikking.
Zoals bekend is het Rondzendverkeer door de ZHPV verzekerd. De polis gaat ervan uit dat
de verblijftijd van een zending bij een Rondzendverkeer-deelnemer niet langer is dan vijf
dagen. Na deze termijn van vijf dagen eindigt de dekking. Mocht er dan iets met de zending
gebeuren dan ben
jij persoonlijk aansprakelijk voor de schade.
Met een langer verblijf dan vijf dagen dupeer jij andere deelnemers van het
Rondzendverkeer. Immers het duurt daardoor langer dan nodig is voordat de zending weer
bij de sectieleider aanbelandt en voordat deze weer een volgende zending in omloop
brengt. Er lopen daardoor bijvoorbeeld slechts negen zendingen per jaar terwijl er twaalf
mogelijk zijn. Dus minder plezier aan jouw hobby en minder zegels dan mogelijk zouden
zijn.
Door de lange looptijd van de zendingen ontstaat een opeenhoping van aangeboden
boekjes bij de rondzendleider. Hierdoor worden dus de inzenders van zendingen
gedupeerd.
Mocht jij (of één van jouw huisgenoten) bijvoorbeeld door ziekte niet in staat zijn de
zending tijdig door te geven probeer dan jouw opvolger in te schakelen. Lukt dat ook niet
raadpleeg dan de sectieleider.
Is jouw opvolger niet thuis aarzel dan niet te lang om het nog eens te proberen en lukt het
dan nog niet sla hem/haar dan over en probeer het bij de daarop volgende deelnemer en
vraag deze om, als hij met de zending klaar is, het nog eens te proberen bij diegene die
jij niet thuis trof.
Let erop dat jouw voorganger de juiste doorgeefdatum op de looplijst en het
ontvangstbewijs heeft vermeld.
Om vertraging in de doorlooptijd tegen te gaan overweegt het bestuur een boetesysteem
in te voeren, bijv. € 0,10 per dag tijdsoverschrijding. Dat zou niet leuk zijn en ook weer
extra werk met zich mee brengen. Aan jullie allemaal de uitdaging om dit idee niet ten
uitvoer te hoeven brengen.

B. Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de boekjes
Zodra jij voor ontvangst getekend hebt ben jij verantwoordelijk voor de zending.
Controleer daarom direct of alle boekjes of enveloppen met postwaardestukken aanwezig
zijn en of in de boekjes of op de enveloppen alle lege vakjes zijn afgestempeld.
Mocht jij onregelmatigheden aantreffen neem dan direct contact op met jouw voorganger
en probeer het probleem op te lossen. Lukt dit niet neem dan contact op met jouw
sectieleider.
Indien jij de controle niet goed hebt uitgevoerd kan jouw opvolger jou aanspreken op door
hem geconstateerde onregelmatigheden.
C. Betaling uitnames
Volgens artikel 14, lid e van het Reglement Rondzendverkeer is men verplicht binnen drie
dagen na het doorgeven van een zending de uitgenomen zaken aan de penningmeester
van het Rondzendverkeer te voldoen. Tegen deze regel wordt nog al eens gezondigd.
Het komt veel voor dat uitnames slechts zeer geringe bedragen betreffen. Afzonderlijke
betaling van deze kleine bedragen brengt voor de ZHPV relatief hoge kosten met zich mee.
Dat komt omdat de Postbank voor alle overschrijvingen boven de drempel van 250 stuks
kosten in rekening brengt van bijna € 0,30 per individuele overschrijving. Deze kosten
moeten uit de in deze gevallen zeer minimale provisie voor de ZHPV worden voldaan. In
deze gevallen is er dus sprake van verlies voor de ZHPV.
Om te late betaling te voorkomen en in verband met de geringe uitnames en de kosten
van overschrijvingen is het zeer gewenst een deposito aan de penningmeester van het
Rondzendverkeer over te maken. Hierdoor heb jij bijvoorbeeld voor een jaar of half jaar
genoeg geld bij het Rondzendverkeer uitstaan. Elke keer dat jij, als depositohouder, zegels
uitgenomen hebt wordt het daarmee gemoeide bedrag van het deposito afgeboekt.
Uiteraard dien jij zelf ook de stand van het deposito bij te houden en tijdig aan te vullen
als dat onvoldoende is voor een volgende uitname.
Een andere simpele, snelle en goedkope manier om geld over te maken is gebruik maken
van de mogelijkheid om elektronisch te “bankieren” via internetbankieren.
De Commissie Rondzendverkeer is er inmiddels in geslaagd de achterstand in het
verstrekken van de financiële overzichten van het Rondzendverkeer flink in te lopen.
Voortaan zullen de deelnemers twee keer per jaar een overzicht ontvangen dat je zelf dient
te controleren aan de hand van jouw eigen overzicht.
Indien deelnemers aan het Rondzendverkeer een aanzienlijke achterstand in de betaling
hebben, en dat geldt zowel voor de hoogte van het bedrag als voor de tijd dat men nog
niet heeft betaald, of indien het depositobedrag langere tijd negatief staat zal men van
deelname aan het Rondzendverkeer worden uitgesloten tot de betalingsachterstand is
ingelopen. Bij herhaling zal men permanent van deelname kunnen worden uitgesloten.

D. Aanbieden van boekjes met zegels en enveloppen met postwaardestukken
Artikel 5 van het Reglement Rondzendverkeer zegt dat het aanbieden van zegels en
postwaardestukken moet plaatsvinden in door het bestuur qua vorm en uitvoering
vastgestelde boekjes en omslagen (enveloppen). Helaas wordt deze regel veelvuldig
overtreden. Zelf gemaakte boekjes of zelf gekopieerde ZHPV-boekjes zijn dus uit den boze.
Deze worden vanaf heden niet meer door de rondzendleider ingenomen.
De ZHPV-rondzendboekjes zijn uitsluitend tegen kostprijs te koop bij de Portefeuillehouder
Rondzendverkeer en bij de Portefeuillehouder Beurzen.
In artikel 5 van het Reglement Rondzendverkeer worden aanwijzingen gegeven met
betrekking tot het inrichten van de rondzendboekjes. Het gaat daarbij om vermelding van
catalogus, volgorde van de zegels, waarde aanduiding, voorkoming van fraude enz. Lees
dit artikel nog eens door. Mocht je niet (meer) over het reglement beschikken vraag het
dan op bij de Portefeuillehouder Rondzendverkeer of bij de ZHPV secretaris.
Dus nogmaals, als wij met zijn allen bovenstaande spelregels goed naleven dan is dat in
het voordeel van iedereen, dus zowel van de deelnemers aan het Rondzendverkeer maar
zeker ook van de vrijwilligers die hier veel tijd en energie in steken om het jou naar de zin
te maken. Voorts maakt dat verdere maatregelen door het bestuur overbodig.
________________________
Den Haag, 5 juli 2004.

