
Toelichting Jaarverslag Z.H.P.V. 2022 

Het oude administratiesysteem (AdminPack) is vervangen door een spreadsheet. De 
AdminPack software was na 13 jaar niet meer toegankelijk op de computer van de nieuwe 
penningmeester. Er is gekozen voor een andere manier van administreren. Daarbij is 
uitgegaan van het verwerken van effectieve bankmutaties. De portokosten zijn eenmalig 
toegerekend naar en geboekt onder activiteiten waarvoor de portokosten zijn gedeclareerd. 

1. KOSTEN 

Bestuurskosten 
Bestuursvergoeding bestuursleden 350,-. 

Kantoorkosten 
De Kantoorkosten zijn 42,-. 

Zaalhuren 
Voor de beurzen in 2022 waren de kosten van huur van de drie beursruimtes in totaal 
E 2.190,-. 

Verzekeringen 
Normale situatie. Nog te betalen verzekeringen in 2023 130,-. 

Afdracht K.N.B.F. 
Minder afdracht i.v.m. dating ledental. 

Veil i ngen 
Van de veilingen zijn verslagen gemaakt. Ten laste van de opbrengst van de twee veilingen 
(€ 355,-) komen de kosten van consumpties van de veilingmedewerkers en zaalhuur (€ 159,-
). 

avenge kosten 
Een klein aantal posten tot een totaalbedrag van 154. 

Kosten 5-cent boeken. 
Het bedrag van de aankopen van 5-cent boeken (€ 286,- afgerond) blijft ruim onder het 
bedrag van opbrengsten 864 (afgerond). 

Betaling verkopers rondzendverkeer 
Aan verkopers in het rondzendverkeer is een bedrag van 566,- uitbetaald. 



2. OPBRENGSTEN 

Contributies 
AIle contributie is betaald en geInd. Er is besloten in 2022 om geen verhoging van de 
contributie door te voeren. Daar is geen aanleiding toe, mede gezien de giften die in het 
boekjaar zijn ontvangen (zie bijlage). 

Entree- en Tafelgelden. 
Naar verwachting. 

Opbrengst veilingen 
Van de veilingen zijn verslagen opgemaakt. Op de veilingrekening staat een bedrag van 
E 2617,-. In kas is een bedrag van E 156,-. 

Overige opbrengsten. 
(Giften/schenkingen) - Zie bijgevoegd overzicht. 

Verkoop 5- cent zegels 
De uitnamen en dus opbrengsten zijn hoger dan begroot. 

Rente 
Bedrag van E 5,- op het tegoed op de internet-spaarrekening. 

3. BALANS 

Reserveringen 
Voor manifestaties is een bedrag van € 3.105,- gereserveerd. Dit bedrag is ontstaan door 
jaarlijkse reserveringen. Het bedrag is opgenomen in het verenigingsvermogen. 
Voor de jeugdafdeling van de ZHPV is pro forma een bedrag van E 4.125,- gereserveerd (zie 
bijlage). 

Voorraad rondzendboekjes 
Dating na verkoop van een aantal boekjes. Er is voorlopig nog voldoende voorraad. 

Postzegelvelletjes Caesar en Z.H.P.V. 
De bestaande voorraad is herrekend naar per heden geldende tarieven en de tegenwaarde 
stijgt derhalve iets (5%). 

De relatie tussen de ZHPV en de kopers en verkopers in het rondzendverkeer. 
In het jaarverslag is in de eerste plaats uitgegaan van de bankmutaties van kopers en 
verkopers in het RZV. Hierbij zijn de in 2022 ontvangen depositobetalingen op rekening van 
de ZHPV een bedrag van € 2.073 en zijn de uitbetalingen aan de verkopers een bedrag van 
€ 566. Op 31 december 2022 was het deposito Rondzendverkeer, de vordering van de 
inzenders van de rondzendboekjes op de ZHPV, een bedrag van € 1.205,-. 
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