
 

JAARVERSLAG 2022 VAN HET RONDZENDVERKEER 

Het jaar 2022 was een actief jaar voor het rondzendverkeer. De deelnemers hebben vele boekjes 

zien passeren. De inzenders van boekjes hebben vele boekjes voor het rondzendverkeer 

aangeboden.  

Organisatie 

Het rondzendverkeer werd geleid door Simon Rotteveel en administrateur Michel Doll. 

Onmisbare ondersteuning werd gegeven door de sectieleiders. Dat zijn voor: 

Sectie 2: Cora Verheijen 

Sectie 8: Hans Wagenaar, later vervangen door Nico Visser 

Sectie 10: Ben den Heijer 

Sectie 13 en 16: Jan Vogel 

Sectie 14: Ronald Dijkstra, later vervangen door Hans Korpel 

Sectie15: Henk Balster 

Tassen 

Tussen de deelnemers circuleren tassen met 18 boekjes of enveloppen. In 2022 is een aantal van 40 

tassen in omloop geweest, waarvan een aantal reeds in een vorig jaar gestart zijn. De samenstelling 

van de tassen probeert zo gevarieerd mogelijk te zijn. De uitname per boekje is extreem wisselend, 

van 0% tot 100%. Prijs, kwaliteit, aandachtsgebied en belangstelling spelen een rol. De 

doorloopsnelheid van een tas ligt tussen de anderhalf en twee jaar. Reglementair mag iedere 

deelnemer een tas vier dagen onder zich houden.  

Deelnemers 

Het aantal deelnemers is de laatste paar jaar redelijk constant. Elk jaar vallen er een paar af, maar er 

komen er ook een paar bij. Het aantal in 2022 was 63. Daarmee zo’n derde deel van het ledenaantal 

van de ZJHPV vormend. 

Het aantal inzenders is beperkt. Zo’n 14 leveren ingeplakte boekjes of enveloppen in. Dat mag best 

wat meer zijn. In 2022 ontviel ons een belangrijke inzender, de heer G. de Jeu, die honderden 

boekjes heeft ingezonden. Bij zijn overlijden zijn de nog aanwezige boekjes ten goede gekomen aan 

de ZHPV. 

Afrekening 

In 2022 konden 11 tassen afgerekend worden. De totale uitname had een waarde van € 3.525,98. De 

ZHPV houdt een provisie van7,5%, hetgeen overeenkwam met een bedrag van € 277,83, zodat aan 

de inzenders een bedrag kon worden uitgekeerd van € 3.248,15. 

Klachten 

Er hebben zich geen noemenswaardige klachten voorgedaan. 

Michel Doll, administrateur 



 


