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Aan alle leden van de ZHPV. 

Recent hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan waardoor vacatures zijn ontstaan bij de 

veilingcommissie en de commissie beurzen. Het bestuur van uw postzegelvereniging dringend op 

zoek is naar nieuwe commissieleden voor deze activiteiten. Het gaat om meerdere functies. Deze 

worden hieronder beschreven. U kunt de secretaris (Tel 06 36312216 of secretaris@zhpv.nl)  

benaderen voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.  

Wij hopen op uw medewerking. Bovendien zorgt u met uw hulp voor het voortbestaan van deze 

activiteiten. 

GEZOCHT 
VEILINGMEESTER 

De veilingmeester veilt de aangeleverde filatelistische materialen op de daarvoor door de ZHPV 

georganiseerde veilingen in Zoetermeer. 

 

ASSISTENT VEILINGCOMMISSIE 

De assistent(e) is actief op de veilingdag zelf bij het in de ochtend bezichtigen van de kavels door 

belangstellenden. Ook is hij of zij actief met de afwikkeling van de veiling (aangekochte kavels) en 

met de opslag van de niet verkochte kavels. 

De assistent(e) is actief met het verkavelen en beprijzen van te veilen aangeboden filatelistisch 

materiaal (wanneer de aanbieder dit niet zelf heeft gedaan) Daarvoor is  filatelistische kennis vereist 

van de thans geldende (handels-) waarde van het aangeleverde  materiaal. Combinatie met de 

functie van veilingmeester is mogelijk. 

De assistent(e) stelt de kavellijsten samen (m.b.v. tekstverwerking) en verricht alle andere 

administratieve handelingen die voor een goed georganiseerde veiling nodig zijn. 

 

BEURSLEIDER 

De beursleider is actief op een van de drie locaties (Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer) en 

zorgt voor een goed verloop van de beursmiddag, organiseert verlotingen, int entree- en tafelgeld, 

verzorgt het klaarzetten en naderhand opruimen van de beursinrichting en van de zogenoemde 

“vijfcenthoek”. 

 

ASSISTENT BEURSLEIDER 

De assistent ondersteunt de beursleider en vervangt deze indien nodig. Wij zoeken per locatie een 

assistent. 

 

Wij doen een dringend beroep op onze leden en hopen op meerdere aanmeldingen, zodat deze ZHPV 

activiteiten blijvend worden geborgd. 

 

Namens het bestuur, 

Simon Rotteveel 

Voorzitter ZHPV 

 

 

Nieuwsbrief ZHPV, 15 juli 2019. 
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