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DRINGENDE OPROEP! 
 

Zonder voldoende bestuurs- en commissieleden is er geen 

toekomst meer voor de ZHPV! 
 

Beste leden van de ZHPV, 

 

Om meteen met de deur in huis te vallen meldt het bestuur het volgende. Het voortbestaan van de 

ZHPV is ernstig in gevaar door het steeds verder teruglopende aantal bestuurs- en commissieleden. 

Sinds meerdere jaren zijn er bestuurs- en commissieleden die 2 of méér rollen vervullen om het 

voortbestaan van de vereniging te waarborgen. Deze dubbelrollen beginnen hun tol te eisen, ook dit 

is een dringende reden waarom wij op zoek zijn naar bestuurs- en commissiekandidaten. Indien 

niemand zich kandidaat stelt voor de vacatures in deze dringende oproep moeten wij u er helaas op 

wijzen dat het voortbestaan van ZHPV op zeer losse schroeven staat. 

 

Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden waarmee wij al onderbezet zijn. In artikel 8 van 

de statuten staat immers dat het bestuur uit ten minste 7 meerderjarige leden dient te 

bestaan, waaronder een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een 

penningmeester, aangevuld met commissarissen tot een maximum van 11 meerderjarige 

leden. Bovendien mag het aantal bestuursleden volgens artikel 9 van de statuten niet 

onder de 4 zakken. 

 

MIDDELS DEZE DRINGENDE OPROEP ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR: 
 

BESTUURSLEDEN: 

 

VICEVOORZITTER 

De vicevoorzitter ondersteunt de voorzitter en vervangt deze indien noodzakelijk. 

 

PENNINGMEESTER 

Onze huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij aan het eind van dit jaar zijn taken zal gaan 

neerleggen. Dit betekent dat er nog voldoende tijd is om zijn opvolger in te werken mits deze zich 

spoedig aanmeldt. 

 

TWEEDE PENNINGMEESTER 

De tweede penningmeester ondersteunt de penningmeester en vervangt deze indien noodzakelijk. 

 

COMMISSARISSEN 

Dit zijn bestuursleden met speciale taken, bijvoorbeeld het vertegenwoordigen van commissies (bijv. 

de veilingcommissie of beurscommissie) in het bestuur.  

Aanvulling van het bestuur met twee commissarissen is zeer gewenst.  

 



 

 

COMMISSIELEDEN: 

 

BEURSLEIDERS 

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

Leidschendam). Hij of zij zorgt voor een goed verloop van de beursmiddag. Daarbij behoort ook het 

samen met de assistent beursleider klaarzetten en naderhand opruimen van de beursinrichting en 

van de zogenoemde “vijfcenthoek”. 

 

ASSISTENT BEURSLEIDERS 

De assistent beursleider ondersteunt de beursleider en vervangt hem indien nodig. 

 

ASSISTENT RONDZENDVERKEER 

De assistent rondzendverkeer ondersteunt de rondzendleider bij diens werkzaamheden zoals het 

innemen en uitreiken van rondzendboekjes en rondzendtassen en vervangt de rondzendleider indien 

noodzakelijk. 

 

AANMELDING EN BEGELEIDING 

Vele handen maken licht werk. In deze oproep heeft u gelezen waar wij versterking zoeken. Vindt u 

het voortbestaan van de ZHPV net zo belangrijk als wij en bent u enthousiast geworden voor een 

van deze vacatures, meldt u zich dan aan voor een vrijblijvend oriënterend gesprek bij onze 

secretaris of stuur hem een email: 06 36312216 of secretaris@zhpv.nl. U wordt in het begin bij het 

uitvoeren van een functie altijd voldoende begeleid, daar nemen wij alle tijd voor. 

 

U zorgt met uw aanmelding voor het voortbestaan van onze mooie vereniging. 

Wij rekenen op uw medewerking! 

 

Het ZHPV bestuur 

 

Nieuwsbrief ZHPV, 21 februari 2021 
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