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INTRO
In deze PM twee onderwerpen, te weten:



Prijzenslag postzegels
Afscheid Arie van der Giessen als bestuurslid en beursleider

Prijzenslag postzegels
Met deze kop opent de Haagsche Courant van 17 april jl. een
artikel over het feit dat het private postbedrijf Sandd
postzegels gaat uitgeven. Op een poststuk tot 20 gram moet
een zegel van 60 cent worden geplakt en dat is bijna 28
procent beneden het per 1 januari a.s. geldende tarief van
PostNL. Klein nadeeltje; Sandd bezorgt (tot nu toe) maar
twee keer per week t.o.v. PostNL vijf keer. En die frequentie
is dan weer 60 procent lager dan die van PostNL. Het
gezegde van “Tijd is geld” gaat hier dus duidelijk op.

De Sandd-postzegels zijn te koop bij de servicepunten van de pakketbezorger DHL. Daar moeten
de poststukken ook “op de bus” worden gedaan. Dit is voor de gewone brievenschrijver weer een
nadeeltje, er zijn minder DHL-servicepunten dan PostNL-brievenbussen. Hoewel, dat is misschien
maar tijdelijk. Zo vermindert PostNL binnenkort het aantal brievenbussen in Zuid Holland sterk. Zo
wordt in Zoetermeer het aantal ongeveer gehalveerd, er blijven slechts 49 bussen over. Deze
maatregel ligt voor de hand, want wie (uitgezonderd wij filatelisten) verstuurt er tegenwoordig nog
brieven.
Sandd (Sort and Deliver) wordt een steeds krachtiger concurrent van PostNL. Eerder nam Sandd
SelectMail en Van Straaten Post al over om over een landelijk dekkend netwerk van huis aan huis
bezorging te beschikken en vijf dagen per week te kunnen bezorgen.

Om ooit een volwaardige postdienst te kunnen worden zal Sandd nog een flink robbertje moeten
uitvechten met PostNL, de overheid en de vakbonden. Toch kan Sandd voor de filatelist weer een
aanvulling op het verzamelgebied betekenen.
Van de in het verleden opgestarte private postbedrijven zijn er inmiddels al weer veel ter ziele. Het
ziet er vooralsnog niet naar uit dat Sandd hetzelfde zal overkomen.

Afscheid Arie van der Giessen als bestuurslid en beursleider
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 oktober jl. hebben het bestuur en de aanwezige
leden afscheid genomen van Arie van der Giessen als bestuurslid en beursleider.
De voorzitter memoreerde kort de zeer lange periode waarin Arie actief lid was van de Commissie
Beurzen en hij daarnaast vanaf 1999 bestuurslid was. Gezien zijn grote verdiensten voor de ZHPV
werd Arie eerder al benoemd tot erelid van de ZHPV. Nu werd onder luid applaus afscheid van hem
genomen en overhandigde de voorzitter Arie een cadeau en diens partner Truus een mooi
bloemstuk. Vervolgens nam Arie het woord en schetste hij zijn “loopbaan” bij de ZHPV gelardeerd
met diverse bijzondere feiten.
Ook op deze plaats willen wij Arie bedanken voor zijn grote en langdurige inzet ten gunste van ons,
de leden van de ZHPV.
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