Priority Mail 2020/03
ZHPV EN CORONA
Via Priority Mail willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het
Covid-19 virus en de maatregelen die nodig zijn ter voorkoming van besmetting. Zoals u wellicht
weet heeft de overheid bepaald dat tot en met 1 september 2020 alle evenementen verboden zijn
waarbij meer dan 30 personen bij elkaar komen. Dat heeft ook consequenties voor onze
vereniging. Het bestuur doet er alles aan om (wanneer dit mogelijk is) de activiteiten weer op te
starten. Maar dat moet wel veilig kunnen. Extra voorzichtigheid is geboden omdat ons
ledenbestand hoofdzakelijk uit kwetsbare personen bestaat. Onderstaand ziet u op een rijtje de
ontwikkelingen tot nu toe.
BEURZEN
Wij huren op drie verschillende locaties de zaal van een buurthuis. Deze buurthuizen worden geleid
door een bestuur en vrijwilligers helpen daar met allerlei activiteiten. De locaties zijn gelegen in
drie verschillende gemeenten die ieder hun eigen regels hanteren. Voorts zijn wij afhankelijk van
de voorwaarden die de verhuurders van de ruimten stellen. Omdat wij op de beurzen doorgaans
meer dan 30 bezoekers hebben is het nog geen optie om een beurs te organiseren in de maand
juni 2020. Overigens is er in de maanden juli en augustus een zomerstop. Voor september zal het
bestuur bezien hoe wij met maatwerk de beurzen weer kunnen opstarten.
RONDZENDVERKEER
Zolang de beurzen gesloten blijven zal dit van invloed zijn op het rondzendverkeer. Denk hierbij
aan het wisselen van tassen door de sectieleiders, aanschaf van rondzendmateriaal of inleveren
van volgeplakte boekjes. Bovendien moeten de deelnemers de tassen aan elkaar doorgeven. Een
inventarisatie door de sectieleiders binnen hun sectie moet uitwijzen of de deelnemers al of niet
moeite hebben met het doorgeven van de tassen. Verder moet worden bezien hoe de
bovengenoemde rondzendactiviteiten tijdens de beurzen op een andere manier kunnen worden
georganiseerd.
VEILING NAJAAR 2020
Zoals eerder in PM 2020-02 is medegedeeld, vindt de eerstvolgende veiling plaats in het komende
najaar, op zaterdag 24 oktober 2020 op de locatie Zoetermeer. Maar het is u niet ontgaan:
Nederland zucht onder de Corona maatregelen en dat heeft ook invloed op de ZHPV activiteiten.
Op dit moment kunnen we daarom nog geen zekerheid geven omtrent het doorgaan van de veiling
op 24 oktober. Wat we wel kunnen zeggen is dat de veilingcommissie de veiling hoe dan ook wil
laten doorgaan. Maar de vorm waarin en op welke datum, daarover zijn we nog aan het nadenken.
Positief is dat de intelligente lockdown steeds meer ontmanteld wordt en er dus meer mogelijk
wordt in Nederland. Dat geldt ook voor de ZHPV. Wij gaan bekijken welke maatregelen we moeten
nemen op de locatie Zoetermeer om de veiling verantwoord te kunnen laten plaatsvinden. Het
streven is om de veiling op de bekende wijze te laten plaatsvinden. Of dat lukt, is nu nog niet
bekend. We leven nu in de maand mei, dus we hebben nog even de tijd tot aan het najaar.
Mocht het houden van de veiling vanwege de veiligheidsmaatregelen toch niet mogelijk zijn, dan
overweegt de veilingcommissie het houden van een digitale veiling. Zover is het echter nog niet.
Wat voor nu belangrijk is, is dat er voldoende materiaal is voor de veiling. Daarom roepen we u op
om alvast kavels aan te maken. Het aan te bieden materiaal kunt u nu nog niet kwijt, maar we
verzoeken u wel de inzendlijsten alvast te mailen naar het e-mailadres: veilingen@zhpv.nl, dan
weten we hoeveel kavels we kunnen verwachten en kunnen we alvast werken aan de veilinglijst.
Tenslotte: het bestuur stelt de veiligheid in alles voorop en de veilingcommissie zal proberen
daarbinnen de veiling op een goede manier te laten verlopen.

TOT SLOT
Wij willen u regelmatig op de hoogte houden met Priority Mail. Het bestuur probeert er alles aan te
doen om samen met de leden weer veilig te kunnen postzegelen in verenigingsverband. Wij kijken
daar, net als u, enorm naar uit.
Namens het bestuur,
Simon Rotteveel, voorzitter.
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