
Beste postzegelvrienden en –vriendinnen 

Namens het bestuur van de ZHPV wens ik u allen een goed en gezond 2017 toe met mooie filatelistische 

momenten. Ondanks het feit dat 2016 inmiddels geschiedenis is, wil ik met u nog even terugblikken op het 

oude jaar 2016. 

 

Allereerst met wat cijfers : 

Op 1 januari 2016 hadden we een ledenbestand van 246 leden. Afgelopen jaar mochten we 12 nieuwe leden 

verwelkomen. Er waren 14 leden die hebben opgezegd en 6 leden zijn overleden (1 daarvan was Arie van 

Haastrecht, medeoprichter van de ZHPV) ofwel het ledenbestand bedraagt op dit moment 238 leden. Hierin 

zitten 12 jeugdleden. Dit aantal is met een wissel gelijk gebleven. In totaal een terugloop van 8 leden. Met 

dank aan onze ledenadministrateur Jan Saarloos die iedere maand ons voorziet van alle mutaties voor al 

onze activiteiten. 

 

Achtereenvolgens loop ik met u onze activiteiten door. 

Onze beurzen: Het beursbezoek is nagenoeg gelijk gebleven. Het beursbezoek in Den Haag is met de komst 

van de stuiver-stockboeken iets verbeterd. Omdat we daar pas in het najaar mee zijn gestart, hopen we wel 

dat onze leden de weg naar het Zuiderpark weten te vinden. Met bijna 100 stockboeken en meer dan 

100.000 zegels moet er zeker wat tussen zitten voor uw verzameling. Ik doe hierbij een oproep aan u om 

volgende week naar Den Haag te komen. In totaal zijn er 30 beurzen gehouden. 10 beurzen op iedere 

locatie. Dank aan onze vaste beursleiders Arie van der Giessen, Simon Rotteveel en Chiel van der Toorn die 

iedere beurs weer present waren en veel werk hebben verzet om het een ieder naar zijn zin te maken. 

 

Onze twee veilingen waren beide topveilingen. Daar waar gemiddeld een omzet van €2000,- per veiling 

wordt gehaald, scoorden beide veilingen het drievoudige bedrag. Onvoorstelbaar wat een prestatie! Er 

waren dit jaar zeer bijzondere kavels bij en postzegels met frankeerbare waarde. Maar met het aanbod moet 

je ook wat geluk hebben. Het blijft iedere keer weer spannend om aan interessant filatelistisch materiaal te 

komen. Dank aan de veilingcommissieleden Heiko de Vries, Andrew Huiskamp en Chiel van der Toorn en 

natuurlijk de dag-vrijwilligers Leo Kiehl, Peter Kuiper, Marnix Mourits en Arie van der Giessen. 

 

Het rondzendverkeer, altijd goed voor 1/3 van het aantal leden heeft het vaste aantal leden vast weten te 

houden. De gemiddelde waarde van een rondzending is aangepast naar €800,-. Deze activiteit kent geen 

vakantie, tijdens de zomermaanden loopt dit gewoon door. Met dank aan Ton van Bleyswijk die het lukt om 

iedere tas weer vol diversiteit samen te stellen en Ben den Heijer die het financiële gedeelte voor zijn 

rekening neemt. Deze mannen zijn onmisbaar voor de ZHPV en verrichten heel veel werk, maar treden wat 

minder op de voorgrond. Desalniettemin chapeau voor beide heren. Maar ook dank aan de rondzendleiders 

die naast het uitzetten van de tassen in hun rayon, ook het nodige rekenwerk verrichten. 

 

De Ruilkelder, de jeugdafdeling van de ZHPV, bestond afgelopen jaar 40 jaar en dat hebben ze gevierd met 

het bezoeken van vier evenementen. De Filafair in Den Bosch, de Postex in Apeldoorn en de eindejaarsbeurs 

in Barneveld. Het bezoek aan het Museum voor Communicatie houdt men tegoed totdat de verbouwing klaar 

is. Op de Postex is met vijf jeugdleden geëxposeerd en ze hebben een vracht aan prijzen binnen gesleept. 

Hoewel niet alles van een leien dakje liep. Enkele jeugdleden waren niet in de juiste klasse ingedeeld en 

daardoor niet goed beoordeeld. 

Martin heeft de kussens bij het jurykorps van de KNBF aardig weten op te schudden. Het is uiteindelijk 

allemaal goed gekomen. Het is niet alleen bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 

waar weleens wat fout gaat. Meer bonden met het predicaat “Koninklijk” hebben daar last van. Denk maar 

aan de KNVB of KNSB. Op de oorzaken hiervan zal ik niet ingaan. 

Het is natuurlijk vrijwilligerswerk en dat is tegelijkertijd het kwetsbare punt. In ieder geval zijn we heel veel 

dank verschuldigd aan de jeugdleiders Martin Scheer en Hans Peschke die met eindeloos geduld onze 

jeugdleden weten te enthousiasmeren. Maar ook dank aan de vrijwilligers die veel werk voor hen verrichten 

zoals Wil Fraikin, Jan en Joke Saarloos, Jan Vogel en Yvonne Kruse. 

Met weemoed is na meer dan 60 jaar afscheid genomen van Jeugd Filatelie Nederland. Binnen de KNBF 

komt een nieuwe werkgroep die zich gaat inzetten voor de jeugdige en beginnende verzamelaar. Deze 

werkgroep krijgt de naam "Stamps4Friends" De mensen van de werkgroep waren ook al betrokken bij het 

werk van de JFN. We wachten maar af of het geen luchtballon zal worden. 

 

De Nalatenschap Advies Commissie is bij drie of vier nalatenschappen betrokken geweest en heeft aan de 

nabestaanden een onafhankelijk advies uitgebracht. Van Heiko de Vries vernam ik dat bij een taxatie het 

advies werd gegeven: “Wij adviseren u deze verzameling te laten veilen bij veilinghuis Rietdijk", waarop de 

familie zei : Nee, onze vader heeft zoveel plezier beleefd aan de filatelie binnen de ZHPV dat we in de geest 



van hem willen handelen en zijn verzameling laten veilen bij de ZHPV. Ook al brengt het daardoor iets 

minder op. Een prachtig gebaar, een compliment voor onze eigen ZHPV. Voor alle taxaties en adviezen 

afgelopen jaar dank aan Heiko de Vries, Rob van Gemert en Ed Boers. 

 

De mededelingenbladen en digitale nieuwsbrieven hebben ons ook dit jaar weer veel informatie verstrekt 

over bestuurlijke onderwerpen maar ook filatelistische verhalen. 

Ieder lid kan een bijdrage leveren aan onze eigen nieuws- en informatiebronnen. Maar ook hebben vele 

ZHPV-ers artikelen geschreven in het maandblad Filatelie. Ik heb dit jaar artikelen gelezen van Ed Boers, 

"Britse verdraghavens in China", Pierre Tissot van Patot, bezoek aan het Postmuseum "Tapei Chunghwa" en 

Jan Vogel met "Hongaarse jugendstil onderbelicht?" in twee opeenvolgende nummers. Het 

decembernummer van het blad Filatelie was ook rijkelijk gevuld met verhalen en activiteiten van de ZHPV. 

De jeugdafdeling van de ZHPV werd uitgebreid in het zonnetje gezet. Een artikel van Heiko de Vries over 

"De geschiedenis van het Papier" en van Martin Scheer over " Fiep d'r Fiets". We mogen er best trots op zijn 

van zo'n actieve vereniging lid te zijn. Ed Boers heeft zelfs met zijn verhaal over China de prijs van beste 

artikel weten te behalen. Een zelfstandige postzegelvereniging die niet afhankelijk is van sponsoren, maar 

van enthousiaste leden. Jan Vogel bedankt dat je er dit jaar voor ons was. Ondanks het persoonlijke verdriet 

waarmee je dit jaar bent getroffen, hopen we nog jaren van je schrijftalent te mogen genieten. 

 

Als laatste item iets over het bestuur: 

Het bestuur heeft het vorig jaar direct na de voorjaars-ALV moeten stellen zonder voorzitter. Dat was een 

bittere pil. Simon Rotteveel haakte om persoonlijke redenen af. Binnen het bestuur heeft dit geleid tot 

herverdeling van een aantal taken, de reactie was dan moeten we allemaal een tandje bijzetten. Simon bleef 

aan als beursleider en het laatste nieuws is dat hij zich op de voorjaars-ALV weer kandidaat stelt als 

voorzitter. Het bestuur zal hem voordragen als kandidaat. Het is aan u om deze kandidatuur te bekrachtigen 

op 1 april a.s. 

 

Het is de meesten van u niet ontgaan dat de website een metamorfose heeft ondergaan. Sterker nog de 

website is helemaal vernieuwd, een tijdrovende maar dankbare klus. De breedte van het beeldscherm 1024 

pixels wordt nu volledig benut. Twee zaken die nog in de steigers staan nl. de toegangscode en het digitaal 

marktplein. Heel veel dank aan onze webmaster Andrew Huiskamp. In de komende weken zal de webmaster 

het gedeelte "Alleen voor leden" vervangen door "Mijn ZHPV". Via de e-mail zal de webmaster u vragen om 

een zelf gekozen wachtwoord toe te kennen.  

Onze penningmeester Herwig Pauwels, heeft door pro-actief handelen tijdens de najaars-ALV in 2015 een 

gezonde basis gelegd voor de financiën op langere termijn. Hierdoor was het niet nodig de contributie voor 

2017 te verhogen en hopen we u op 1 april goede jaarcijfers over 2016 voor te leggen. Herwig, dank 

daarvoor. 

 

Alle bestuursleden Herwig Pauwels, Arie van der Giessen, Andrew Huiskamp en Hans Wagenaar bedankt 

voor jullie bijdragen tijdens de bestuursvergaderingen en de acties die daaruit volgden. Met jullie en alle 

commissieleden en vrijwilligers hebben we het schip op koers weten te houden. Nogmaals allemaal bedankt. 

Ook dank aan het bedienend personeel van alle buurtverenigingen, bedankt voor jullie service en 

medewerking bij onze vergader-, beurs- en veiling activiteiten. 

 

Het jaar 2017 

Per 1 januari 2017 is het jubileumjaar begonnen van Buurtvereniging Buytenrode. 

Medio dit jaar is de officiële datum, maar het hele jaar staat in het teken van het 40-jarig bestaan. De 

speciaal daarvoor gevormde feestcommissie heeft iedere werkgroep, maar ook de ZHPV gevraagd iets te 

organiseren. Dat zijn we ook van plan. Zaterdag 30 september 2017 hebben we vastgelegd. Op die dag 

willen wij aan alle exposanten een podium bieden om hun expositie, waar ze in het verleden prijzen mee 

hebben gewonnen, nog eens voor de dag te halen. Al onze leden, maar ook de werkgroepen en 

belangstellenden, worden in de gelegenheid gesteld te zien en te luisteren naar waar de ZHPV zoal mee 

bezig is. De exposanten zullen zo nodig zelf uitleg geven over wat hun motivatie is om te exposeren. In de 

kleine zaal worden films en Powerpoint-presentaties gedraaid. Voor de organisatie gaat een projectgroep 

worden geformeerd die de invulling van deze dag verder gaat uitwerken. Wij zoeken hiervoor nog 

vrijwilligers die hieraan een steentje willen bijdragen. U kunt zich hiervoor bij mij opgeven. 

 

Tot slot dank ik u voor uw aanwezigheid het afgelopen jaar bij al onze activiteiten. 

We hopen ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen. 

 

Henk Jetten                                                                                  7 januari 2017 

Secretaris ZHPV 


