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Verslag Algemene (voorjaars-) Ledenvergadering 

 

 

d.d.  : 16 april 2022 

Locatie : Wijk- en Dienstencentrum De Plint 

Aanvang : 15.30 uur 

Aanwezig : 22 leden (incl. 7 bestuursleden) 

Henk Jetten, Simon Rotteveel, Rob van Heyningen, Herwig Pauwels, Hans van As, 

Andrew Huiskamp, Hans Wagenaar, Annemiek Pont, Jan Vogel, Henk Sloot, Martin 

Scheer, Hans Peschke, Rob van Gemert, Koos Lamers. Michel Doll, Hennie Bakker, 

Peter Ringnalda, Fred Geugjes, Bert Stolp, Peter Veenendaal, Hetty Gloudemans, 

Evert Tjeenk Willink. 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent om 15.40 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 Gerrit de Jeu, Patrick Berrard, oud-lid Eric Vet, Albert Hofstede, Ben Kruse en 

Theo Poppeliers.  

 

2. Vaststelling agenda. 

De voorzitter wil een agendapunt toevoegen nl. punt 3a De ruiltafel in Leidschendam. 

  

3. Binnengekomen stukken en mededelingen. 

a. Binnengekomen stukken. Geen. 

b. Mededelingen: 

De secretaris heeft een aantal afmeldingen ontvangen. Van bestuurslid Huub Savenije, de 

jubilarissen George van der Drift en André Scheer, voorts van Leo Kiehl, Marnix Mourits en 

Ruud de Jonge en van de zieke tafelhouders Hans Korpel en André van Haastrecht. 

 

     3a. De ruiltafel in Leidschendam. 

De voorzitter vertelt dat er klachten zijn binnengekomen van de tafelhouders dat de ruiltafel geen 

ruiltafel meer is maar steeds meer op een casinotafel gaat lijken waar met papiergeld wordt 

afgerekend. De voorzitter wijst op artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement. Hierin staat 

duidelijk. “Het is niet toegestaan dat voor het geruilde materiaal wordt betaald”. Een tafelhouder 

heeft zelfs gedreigd geen tafelgeld meer te betalen als er niet wordt ingegrepen. De ruiltafel is 

ontstaan uit een spontaan initiatief waarbij leden met meegebrachte albums zegels uitwisselden 

zonder dat er geld aan te pas kwam. Omdat we in Leidschendam geen kastruimte konden krijgen 

is er geen 5-centtafel en leek dit een prima initiatief. Aanvankelijk was het een groot succes. 

Steeds meer mensen schoven aan en er werden zelfs albums aangeboden tegen geldbedragen. Er 

ontstaat een heftige discussie tussen de tafelhouders van Gemert en Lamers enerzijds tegen Bert 

Stolp anderzijds die zich aangevallen voelt. Ook Martin Scheer ondersteunt het bestuur dat aan 

ruilen geen geld te pas komt. De voorzitter suggereert in eerst instantie nog dat ook twee 

mensen één tafel kunnen huren. Maar dat neemt hij snel terug omdat dan opnieuw een grijs 

gebied kan ontstaan. De voorzitter sluit het onderwerp af door te stellen dat de ruiltafel in de 

huidige vorm niet meer kan doorgaan en met ingang van heden zal stoppen. De voorzitter vertelt 

dat de secretaris alles op alles zal zetten om bij de sociaalbeheerder kastruimte te bemachtigen 

waardoor het ook hier mogelijk is een 5-centtafel te creëren, als goed alternatief. 



 

4. Verslag ALV van 6 oktober 2018. 

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

b.  Inhoudelijk: De secretaris heeft per email van Leo Kiehl een wijziging 

doorgekregen: Pagina 4, Benoeming erelid 4e regel van boven, “Samen hebben ze 

een nieuw boekhoudprogramma geïmplementeerd” vervangen door: Op 

uitdrukkelijk advies van de toenmalige kascommissie is door het bestuur een 

nieuw boekhoudprogramma aangeschaft. Dit is gebeurd in 2008 toen Leo Kiehl 

deel uitmaakte van de kascommissie. Tegen deze wijziging bestaat geen bezwaar. 

  

5. Financieel Jaarverslag 2018 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over het financieel verslag 2021. 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. 

  

6. Verslag Kascommissie 

Henk Sloot leest het verslag van de kascommissie voor: ”De kascommissie heeft op 16 februari 

2022 de controle uitgevoerd op de financiële verantwoording van de penningmeester dhr. H.J.B. 

Pauwels, over het boekjaar 2021. Naar aanleiding hiervan zijn op de Staat van Baten en Lasten, 

de Balans en de Toelichting enkele wijzigingen aangebracht. Getalsmatig waren geen correcties 

op deze overzichten nodig. Voorts werden steekproeven genomen m.b.t. enkele uitgaven. Die 

gaven geen aanleiding tot opmerkingen. De thans voorliggende cijfers en toelichting over 2021 

geven een getrouw beeld van de werkelijkheid. De kascommissie stelt de Vergadering voor om de 

penningmeester voor zijn gevoerde beleid te dechargeren”. 

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 

zijn laatste financieel jaarverslag. Het was het laatste jaarverslag van Herwig nog in de functie 

van 1e penningmeester. Hierop volgt een terecht applaus. 

 

7. Redactioneel Jaarverslag 2021 

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

die in 2021 hebben plaats gevonden. Hij neemt de activiteiten en verslagen puntsgewijs door. Er 

zijn geen vragen over. De voorzitter bedankt de samenstellers van de verslagen. 

 

8. Verkiezing bestuurs- en commissieleden 

De voorzitter vertelt dat hij statutair aftredend is, maar zich herkiesbaar stelt voor een volgende 

termijn. Hij vraagt aan de leden of iedereen daarmee kan instemmen. Er bestaat geen bezwaar. 

Bij deze is de voorzitter weer gekozen voor een termijn van drie jaar. Dan vertelt de voorzitter 

dat Hans Wagenaar te kennen heeft gegeven dat hij als bestuurslid wil stoppen. De voorzitter 

vertelt dat hij hem wil benoemen als lid van verdienste, maar heeft zich gerealiseerd dat dit pas 

kan als dit punt ook was geagendeerd. Dit is niet gebeurd. Bij de najaars-ALV zal hij de speld met 

oorkonde overhandigen. Wel heeft hij alvast een dik stockboek als dank voor de vele jaren dat hij 

bestuurslid is geweest van de ZHPV. De voorzitter vraagt of er kandidaten zijn die zich 

beschikbaar willen stellen voor de kascommissie. Hij bedankt Annemiek Pont voor de drie keer 

dat zij mede de financiële jaarstukken heeft gecontroleerd. Voorts vraagt hij of aan Jan Vogel en 

Henk Sloot of zij weer beschikbaar zijn voor het lopende jaar. Hierop wordt bevestigend 

geantwoord. Daarna vraagt de voorzitter of er een derde kandidaat beschikbaar is. De secretaris 

doet een voorzet en vraagt aan Fred Geugjes of hij mogelijk beschikbaar is. Fred vertelt dat hij al 

van diverse verenigingen in de kascommissie zit, Hij aarzelt en wil er toch nog even over 

nadenken. Daarna doet de secretaris nog een oproep. Hij vertelt dat de ZHPV in 2023 haar 60 

jarig jubileum viert. Het bestuur wil dit vieren op kleinere schaal dan het 50-jarig jubileum. Hij 

roept leden op zich te melden voor de feestcommissie ZHPV 60 jaar. Tevens vertelt hij dat hij 



 

voornemens is met een aantal oudgedienden een historisch overzicht, katern of misschien wel 

een boekje te schrijven over 60 jaar ZHPV. Er overlijden de laatste jaren veel oudgedienden die 

nog kennis hebben over de beginjaren van de ZHPV. Aan de hand van historische feiten en 

verhalen moet het mogelijk zijn een stuk geschiedenis van de ZHPV op te schrijven. Zijn motto is 

“Hij die het verleden niet kent, begrijpt niets van de toekomst”. 

 

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

De voorzitter neemt de jubilarissenlijst en vertelt dat het enige 50-jarig lid George van der Drift 

helaas verhinderd is. Datzelfde geldt ook voor André Scheer. Antonio Pedrote Castellano is vorige 

week in het Zuiderpark al gehuldigd. Rob van Gemert ook 40 jaar wordt bedankt voor zijn 40-

jarig lidmaatschap en de voorzitter overhandigt Rob een mooi dik stockboek. Hierop volgt applaus 

Jan Vogel fotografeert de overhandiging. Voorts hebben we 5 jubilarissen die 25 jaar lid zijn en 

allen aanwezig zijn. Peter Wenish, Hans Wagenaar, Evert Tjeenk Willink, Michel Doll en Koos 

Lamers. De voorzitter overhandigt hen een felicitatiebrief waarin een vel van 10 postzegels met 

het ZHPV logo. Ook hiervan worden foto’s gemaakt. Hij bedankt hen voor 25 jaar trouwe dienst 

aan de ZHPV. Hierop volgt applaus.  De secretaris zal George van der Drift en André Scheer 

alsnog hun presentje persoonlijk gaan overhandigen. 

 

10.  Rondvraag 

Peter Veenendaal staat op en neemt het woord. Hij vertelt dat er eigenlijk nog een jubilaris is, 

maar voegt daar direct aan toe dat dit eigenlijk gaat om een persoonlijke aangelegenheid. Het 

betreft hier de voorzitter. Twee dagen geleden op 14 april was hij 50 jaar getrouwd. Dat is hem 

enige tijd geleden ter ore gekomen en hij heeft alle bestuursleden en beursleden benaderd en 

gevraagd om iets bij te dragen aan een cadeau voor Simon en zijn echtgenote Lisa. Aan Andrew 

heeft hij gevraagd wat hij nu het beste zou kunnen kopen. Andrew is inmiddels naar zijn auto 

gelopen en komt met een hele grote zware vaas met bloemen binnen, die hij aan Simon 

aanbiedt. Er volgt applaus. Een spontane actie van Peter waar hij met veel enthousiasme mee 

bezig is geweest. 

 

11.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur. Hij dankt iedereen voor zijn bijdrage aan de 

discussie en hoopt dat iedereen nog een drankje neemt ter afsluiting. Intussen heeft de secretaris 

consumptiebonnen uitgedeeld en Netty en nog twee vrijwilligster hebben met hun hapjes goed 

een goede beurt gemaakt. Hetty Gloudemans was “not amused” over de uitkomst van de 

ruiltafel, hoewel ze niet actief aan de discussie had deelgenomen. Ze was zwaar teleurgesteld. 

Haar kindje, de ruiltafel was haar afgenomen. Ook Bert Stolp was al voortijdig vertrokken. 

 

 

20.04.2022 


