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INTRO 

In deze PM staan achtereenvolgens een rectificatie en een mooi bericht over de Ruilkelder: 

➢ Rectificatie 

➢ Ruilkelder in het zonnetje gezet 

 

Rectificatie 

In Priority Mail 2019/02 staat ten onrechte vermeld dat enkele leden van de veilingcommissie zijn 

opgestapt. Deze leden zijn echter door het bestuur uit hun functie binnen de veilingcommissie 

gezet om belangenverstrengeling met hun nevenactiviteiten te voorkomen. 

 

Ruilkelder in het zonnetje gezet 

Op de eerste zaterdag van onze nieuwe seizoen, 7 september jl. werd onze jeugdafdeling “De 

Ruilkelder” in het zonnetje gezet door een afvaardiging van de Stichting Pro Filatelie. De heren 

Kees de Vries en Gerard van der Voorde reikten aan de jeugd en hun begeleiders de Piet van Dijk 

prijs 2019 uit. De prijs bestond uit een geldbedrag van € 100,00 en een bokaal. 

In het kader van de Dag van de Jeugdfilatelie, die dit jaar op 20 april in Sportcentrum De 

Mammoet in Gouda werd gehouden, wordt door Stichting Pro Filatelie de Piet van Dijk prijs 

uitgereikt. Piet van Dijk was één van de oprichters van deze stichting. De prijs gaat naar de leden 

van een jeugdpostzegelvereniging of jeugdafdeling van een vereniging die het actiefst waren 

tijdens de Dag van de Jeugdfilatelie. De prijs is ingesteld ter stimulering van de jeugd tot het 

bedrijven van de filatelie. Onze jeugdleiders Hans Peschke Martin Scheer namen de prijs in 

ontvangst. 

In zijn dankwoord geeft Martin aan blij te zijn met de Piet van Dijk prijs voor De Ruilkelder, vooral 

omdat hij de naamgever Piet nog heeft gekend en uit bewondering dat het hem was gelukt bij twee 

groots georganiseerde Dagen van de Jeugdfilatelie in Zevenhuizen veel geld over te houden. Dat 

vormde het startkapitaal voor de stichting Pro Filatelie. Die stichting heeft het destijds mogelijk 

gemaakt dat twee van onze jeugdleden in Helsinki konden deelnemen aan het jeugdcongres 

Filahesa. Kees de Vries voegt daaraan toe dat leden van De Ruilkelder die internationaal 

exposeren, zoals Alex volgend jaar in Londen, het kadergeld gesubsidieerd krijgen van de stichting. 

Martin roept de ZHPV-leden op bij het opruimen van materiaal dat niet geschikt is voor de jeugd 

ook eens aan de stichting te denken zodat zij haar belangrijke werk kan blijven doen. De stichting 

heeft tot doel de filatelie te bevorderen en in het bijzonder bij de jeugd. Financiering komt uit 

commissiegelden van nalatenschappen en liquidaties van postzegelverzamelingen. 

 



 

 

 

Voor meer foto’s kijk op www.zhpv.nl 
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