Priority Mail 2020/08
Intro
In deze PM komen de volgende onderwerpen aan de orde
➢ Algemene ledenvergadering van 10-10-2020
➢ ZHPV in Maandblad Filatelie
➢ Commentaar?

Alegemene Ledenvergadering
Op zaterdag 10-10-2020 vond onze Algemene Ledenvergadering plaats in het wijkcentrum
Zuiderpark in Den Haag. Daarbij speelden enkele aspecten een rol die het rechtvaardigen om daaraan
in PM aandacht te besteden.
Normaal houdt de ZHPV jaarlijks twee ALV’s, een in het voorjaar en een in het najaar. De voorjaars
versie was i.v.m. de coronapandemie al afgelast. De nu van overheidswege geldende regels en de
grote zaal van het wijkcentrum maakten het mogelijk om deze vergadering te houden. De voorjaarsen najaarsvergadering werden nu in elkaar geschoven. De gebruikelijke agendapunten werden snel
en routinematig afgehandeld.
Twee minder gebruikelijke agendapunten waren: Benoeming tot erelid en Huldiging jubilarissen.
De benoeming tot erelid gold Martin Scheer. De argumentatie luidde als volgt: “.. wegens zijn
bijzondere verdiensten voor de filatelie in het algemeen, voor zijn nimmer aflatende,
enthousiasmerende en deskundige kennisoverdracht aan volwassen en vooral jeugdige filatelisten,
leden van de ZHPV en van andere filatelistenverenigingen”. Uiteraard viel hem een luid applaus ten
deel bij wijze van ondersteuning van het bestuursbesluit voor deze benoeming. Naast de
overhandigde fraaie oorkonde werd hem ook nog de gouden ZHPV speld opgespeld. Martin bedankte
het bestuur en legde uit wat zijn motivatie was voor het accepteren van deze benoeming.

Helaas kon er maar een jubilaris aanwezig zijn, maar dat was dan wel een belangrijke, te weten ons
lid A.J. Schut uit Den Haag. Hij vierde zijn 50-jarig lidmaatschap van de ZHPV. Ter gelegenheid
daarvan ontving hij uit handen van de voorzitter een gouden Parker pen.

Het officiële verslag van de ALV bereikt u te zijner tijd op de gebruikelijke manier. Alle foto’s genomen
tijdens deze vergadering vindt u op de website van de ZHPV onder de tab Galerij of door hier te
klikken.

ZHPV in Maandblad Filatelie
In het blad Filatelie van september jl.. verscheen het artikel Cris Lebeau laat ze vliegen van de hand
van Jan Vogel. Hierin worden alle door Lebeau ontworpen postzegels alsmede alle soorten (8)
postwaardestukken met een afdruk van de vliegende duif besproken. Dit uitgebreide verhaal bevat
meer dan 30 afbeeldingen, waarbij Martin Scheer zeer behulpzaam was. Een voorbeeld van de
argumenten voor zijn benoeming tot erelid. De redactie van Filatelie vond het artikel kennelijk zo
belangwekkend dat de cover volledig met een afbeelding uit het artikel werd opgeluisterd.

In Filatelie van oktober jl. kwam de ZHPV zelfs twee keer aan bod.
Zoals al onze relaties ontvangt de hoofdredacteur van het blad Filatelie ons Mededelingenblad. In
het onlangs verschenen Mededelingenblad Nr. 3 heeft hij gelezen dat de ZHPV haar beurzen weer
zou opstarten met daaraan gekoppeld een uitgebreid protocol. Sinds het uitbreken van de
coronacrisis wordt in Filatelie de rubriek CORONA-JOURNAAL opgenomen. Hij heeft de ZHPV
gevraagd hiervoor de opgedane ervaringen tijdens onze eerste beurs in Zoetermeer in het CORONA-

JOURNAAL te publiceren. Hieronder zie je het resultaat. Tijdens deze beurs is een aantal foto’s
gemaakt die op onze website staan. Via de volgende link komen deze in beeld.

https://www.zhpv.nl/galerij/beurs-in-coronatijd/

Ook in Filatelie van oktober heeft
de redacteur van de rubriek “Wij
lazen voor u” reclame voor de
ZHPV gemaakt. Hij besteedde een
hele kolom aan de in ons
Mededelingenblad
nr.
3
van
september
jl.
gepubliceerde
artikeltjes. Daarbij zet hij ons blad
flink in het zonnetje en hij eindigt
met de zin: “Het verdient bredere
aandacht dan alleen van de leden
van deze vereniging”.
Daarmee kunnen wij hem de foute
spelling van onze vereniging
ruimhartig vergeven.

Commentaar??
Vindt u ook niet dat uw redacteur,
met het in deze PM verwijzen naar
diverse artikelen waarbij hij zelf
betrokken was, een pluim op eigen
hoed steekt? Ja? Dan is dat
terecht, maar doe daar dan wat
aan.
Er zijn drie leden die de laatste
jaren
bijdragen
voor
ons
Mededelingenblad
hebben
geleverd en nog twee leden die bij
gelegenheid in Filatelie publiceren.
Onder de ruim 200 leden van de
ZHPV moeten zich toch meer
verhalenvertellers bevinden die
wat over hun verzameling te
melden hebben. Dus klim eens in
de (digitale) pen. Mocht je kennis
of filatelistisch materiaal te kort
komen? Er is altijd wel een clublid
die je daarmee wil helpen.
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