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ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS 
 

 

 Verslag Algemene (voorjaars-)LedenVergadering 

 

 

d.d.  : 13 april 2019 

Locatie : Wijkcentrum Zuiderpark 

Aanvang : 15.30 uur 

Aanwezig : 26 leden (incl. 6 bestuursleden) 

Henk Jetten, Simon Rotteveel, Herwig Pauwels, Annemiek Pont, Adrie Fransen, Dries 

Besling, Wouter Linker, Cora Verheijen, Ronald Dijkstra, Gerrit de Jeu, Frank 

Driesprong, Hans Korpel, Henk Sloot, Jan Vogel, Hans Winkels, Heiko de Vries, Rob 

van Gemert, Martin Feijen, Chiel van der Toorn, H. Godefroy, Piet Hoogduin, R.R. 

Jacob, Marcel Tuinenburg, Hans Wagenaar, Andrew Huiskamp, Alexandra Feijen. 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent om 15.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

Na een kort openingswoord vraagt hij de leden een korte stilte in acht te nemen in verband met het 

overlijden van Mieke de Graaf-van Welt en Helle Hiemstra. 

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda blijft ongewijzigd. 

 

3. Binnengekomen stukken en mededelingen. 

a. Binnengekomen stukken 

• De secretaris deelt mede dat vandaag de Monsterse Postzegelvereniging 65 jaar bestaat.     

Voorzitter Klaas Keijzer had het bestuur van de ZHPV persoonlijk uitgenodigd. De secretaris 

heeft hem gefeliciteerd met hun 65-jarig bestaan en het bestuur verontschuldigd voor komst 

naar hun feestlocatie in verband met de ALV. 

b. Mededelingen 

• De secretaris deelt mede dat hij een aantal afmeldingen heeft ontvangen van Marnix 

Mourits, Wil Fraikin en Hans van As, Robert Oosterveen en A. de Konink. De voorzitter vult 

aan met afzeggingen van Martin Scheer, Hans Peschke, Koos Lamers, André van Haastrecht. 

 

4. Verslag ALV van 6 oktober 2018. 

a. Tekstueel : Pagina 1, 2 en 3 zijn geen vragen. 

b. Inhoudelijk : Pagina 1 geen vragen. Pagina 2 :Heiko de Vries heeft een vraag over 

agendapunt 4: Verslag ALV 17 maart 2018 4e regel bovenaan, bestuursvergaderingen 

wijzigingen in ALV's. Voorts laat de voorzitter weten dat het bestuur een besluit heeft 

genomen om zowel de ALV's  als de oude mededelingenbladen niet op de website te 

zetten. Het is heel veel werk. Mochten er over het verleden vragen komen is het 

eenvoudiger deze stukken op de Hi-drive te raadplegen door de webmaster en 

beschikbaar te stellen aan de aanvrager. Pagina 3 geen vragen.                             

De voorzitter dankt de secretaris voor het verslag. 

 

5. Financieel Jaarverslag 2018 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over het financieel verslag 2018. Er zijn geen vragen. 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de toelichting op de jaarstukken. Ook hierop zijn 

geen vragen. Daarna vraagt de voorzitter of er nog opmerkingen zijn over het Proforma Vermogen 

van de Jeugd. Ook hierop zijn geen vragen. 
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6. Verslag Kascommissie 

Annemiek Pont leest het verslag van de kascommissie voor. Op 21 februari jl. heeft de commissie 

ten huize van de penningmeester de kascontrole uitgevoerd. De eindstand van de rekeningen is 

gecontroleerd en er zijn steekproefsgewijs controles uitgevoerd. Er zijn geen onregelmatigheden 

aangetroffen. Zij adviseert de ALV de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële 

beleid 2018. De voorzitter verzoekt de leden de penningmeester te dechargeren. Met volledige 

instemming wordt het advies van de kascommissie opgevolgd. 

De voorzitter bedankt de penningmeester voor de uitvoering van het financiële beleid 2019. 

 

7. Redactioneel Jaarverslag 2018 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de redactionele jaarverslagen van de activiteiten 

die in 2018 hebben plaats gevonden. Op verzoek van Jan Vogel worden de jaarverslagen per 

activiteit doorgelopen. Jan Vogel heeft een vraag over het rondzendverkeer. Er staat dat een lid 

max 3 dagen een rondzending in zijn bezit mag houden. Dit moet 4 dagen zijn. Cora Verheyen deelt 

mede dat de tenaamstelling van de ING rekening onjuist is. Bij betaling wordt woonplaats Rijswijk 

vermeld, terwijl dit Leidschendam moet zijn. De secretaris zal hier nader onderzoek naar doen. 

 

8. Verkiezing bestuurs- en commissieleden 

De voorzitter vraagt of er kandidaten zijn die zich beschikbaar willen stellen voor een 

bestuursfunctie. Hierop komt geen respons. Daarna vraagt de voorzitter of er kandidaten zijn die de 

financiële stroom van het rondzendverkeer wil overnemen. Ben den Heijer heeft aangegeven 

hiermee eind van het jaar te willen stoppen. Chiel van der Toorn geeft aan dit werk wel te willen 

overnemen. De voorzitter zal hier later met Chiel op terugkomen. 

 

9. Huldiging jubilarissen 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar. 

De voorzitter start met degenen die 25 jaar lid zijn en verzoekt Mw. Adrie Fransen en Dries Besling 

naar voren te komen. Robert Oosterveen, ook 25 jaar lid heeft zich afgemeld omdat het voor hem 

een gewone werkdag is. De voorzitter kent hen beiden van de beurs in Leidschendam die ze 

regelmatig bezoeken. Hij bedankt hen voor 25 jaar trouwe dienst aan de ZHPV. 

Daarna komen degenen die 40 jaar lid zijn naar voren. Alleen Martin Feijen was aanwezig. De heer 

A. de Konink had zich vooraf afgemeld en Cor Steine had aangegeven dat hij afhankelijk was van 

een rolstoel en dat het onzeker was of hij zou komen. Martin Feijen werd bedankt voor het werk dat 

hij met name voor de jeugd heeft gedaan. Zijn dochter Alexandra, jeugdlid was ook aanwezig. Als 

laatste roept de voorzitter de jubilarissen van 50 jaar naar voren. Hans Winkels, Piet Hoogduin en 

Ronald Dijkstra. Martin Woudt, ook afhankelijk van rolstoel had aangegeven dat het onzeker was 

om te komen. De voorzitter sprak grote waardering uit voor deze leden die 50 jaar lid waren van de 

ZHPV. Kort na de oprichting hebben zij zich aangemeld. Hans Winkels had meer oudere 

herinneringen van de ZHPV. Drie jaar geleden heeft hij zijn winkel in siervissen van de hand 

gedaan. Hij was dus de laatste jaren niet in de gelegenheid naar een beurs op zaterdagmiddag te 

komen. Piet Hoogduin is een themaverzamelaar van bloemen. Ooit een artikel in het blad Filatelie 

geschreven over Japanse zegels. Dat leidde tot een uitnodiging bij de Japanse ambassadeur en 

Ronald Dijkstra is wel het actiefste lid van de vereniging. Er gaat geen beurs voorbij of hij is 

aanwezig op alle locaties. Daarnaast is hij sectieleider van het rondzendverkeer. De 50 jarige 

jubilarissen ontvingen een gouden pen met gravure. De jubilarissen die niet aanwezig waren krijgen 

alsnog hun presentje. Intussen deelt Andrew de gratis consumptiebonnen uit. 

 

10.  Rondvraag 

Er is een vraag waarom de ZHPV- banner nooit te zien is in Den Haag. De voorzitter vertelt dat er 

geen zicht op gehouden kan worden als deze buiten staat en de banner is nogal windgevoelig. 

Verder geen vragen. 

 

11.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur. Hij dankt iedereen voor zijn bijdrage aan de 

discussie en hoopt dat iedereen nog een drankje neemt ter afsluiting. 


