
Jaarverslag Beurzen 2022 

Het kalenderjaar 2022 begon met gesloten deuren, Er waren wegens corona geen beurzen. 

Gelukkig bleef dit beperkt tot de maand januari. In februari konden wij de deuren weer deels 

openen. In Zoetermeer met een beperkt aantal tafelhouders en voor gevaccineerde leden gold 

een tijdslot. Bij binnenkomst werd de coronapas van de bezoekers gecheckt met de 

coronascanner. Daarna werd de lockdown snel opgeheven. Alle bezoekers kregen bij 

binnenkomst een welkomstenvelop. Van een loterij kon geen sprake zijn. De bezoekers 

moesten doorstromen en niet onnodig blijven hangen. De eerste maanden zat Simon nog in de 

lappenmand vanwege een schouderblessure. 

 

In 2022 zijn negen leden ons ontvallen: Albert Hofstede, Theo Poppeliers, Ben Kruse (oud-

voorzitter), John Spanjaard (oud-tafelhouder), Dick van der Does, Koos Lamers (tafelhouder), 

Leen Roos, Tom Brouwer en Dries Besling. In ons mededelingenblad hebben we u hierover 

geïnformeerd.  

 

Iedere woensdagavond vóór de beurzen in Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam werd een 

aankondiging van de beurs naar uw e-mailadres verzonden.  In het maandblad Filatelie worden 

ook onze beurzen vermeld. We zien dan ook een toename van niet-leden die toch eens een 

deurtje verder kijken. De tafelhouders zijn constant gebleven op Koos Lamers na, die plotseling 

overleed. Geleidelijk nam het aantal beursbezoekers weer toe. En ook meldden zich nieuwe 

leden aan. De 5-centtafels zijn en blijven een grote trekpleister. Doordat de ruiltafel in 

Leidschendam voor wat onrust zorgde is daar tevens een tafel gestart met 5-centenboeken. In 

no-time zijn daarvoor nieuw gevulde stockboeken verschenen. Zowel de ruiltafel als de 5-

cententafel blijken in een belangrijke behoefte van de leden te voorzien. Ook kan ieder lid op 

iedere beurs een krat neerzetten waarin filatelistisch materiaal wordt aangeboden in de 

zogenaamde koopjeshoek.   

 

Soms worden filatelistische schenkingen aangeboden. Een van die grotere schenkingen is 

beoordeeld door een taxateur van de veilingcommissie en deze heeft de verzameling 

opgesplitst naar veilingwaardig materiaal en stockboeken voor de koopjeshoek. Deze 

schenkingen kunt u anoniem terugzien in het financieel jaarverslag. Mede door deze giften 

kunnen we de contributie laag houden.  

 

Tegelijkertijd is de beurs ook een plek voor de sectieleiders om hun rondzendtassen in te 

leveren en nieuwe tassen mee te nemen. En natuurlijk volle rondzendboekjes in te leveren. 

Doorgaans zien we in Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam vaak leden uit de regio, maar er 

zijn ook leden die op alle drie de beurzen komen en er een gezellig middagje ZHPV van maken. 
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