
 Jaarverslag 2022 vanuit het secretariaat 

Gelukkig konden wij het bestuur eind 2021 versterken met drie nieuwe bestuursleden. Dat was van belang om de 

continuïteit van de vereniging te waarborgen. Daarentegen haakte Hans Wagenaar om gezondheidsredenen af. Hij 

werd vorig jaar benoemd tot “lid van verdienste”. Gelukkig gaat het weer wat beter met hem en is hij op alle 

beurzen actief als kassier van de 5-centtafels. 

Bij de start van 2022 was corona nog niet verdwenen en gingen we een periode van onzekerheden tegemoet. Na 

twee maanden werden veel beperkingen opgeheven en konden we weer gewoon beurzen en veilingen draaien. 

Het rondzendverkeer heeft minder hinder ondervonden van het virus. Ook de voorjaar- en najaars- ALV’s konden 

weer plaats vinden op roulerende locaties. Het bestuur heeft twee pogingen ondernomen om digitaal te 

vergaderen via Teams. Dat is slechts ten dele gelukt. Het bestuur heeft 2x digitaal en 1x fysiek vergaderd. 

Het mededelingenblad is weer vier keer verschenen en bestaat deels uit verhalen of mededelingen van het bestuur 

en deels uit filatelistische verhalen. Vanuit de regiovergaderingen van de KNBF heb ik als vertegenwoordiger van 

de ZHPV weer twee meetings kunnen bijwonen in Reeuwijk.  De KNBF zelf ons overkoepelend orgaan had het erg 

druk met interne aangelegenheden waaronder de fusie tussen de KNBF en het Samenwerkingsverband (SvF). Tot 

op heden lukt het niet om de laatste hobbels uit de weg te ruimen. 

Op twee activiteiten die naar mijn mening wat onderbelicht zijn wil ik toch nog wat nader op ingaan. 

De filatelistische verhalen in het blad Filatelie en het exposeren op grote postzegelevenementen. 

Onder de leden van de ZHPV zitten een aantal boeiende verhalenvertellers die dit aan het papier kunnen 

toevertrouwen. Een daarvan is ons lid Pierre Tissot van Patot. Met zijn artikel “Het Japanse Okinawa op postzegels” 

wist hij het kalenderjaar te starten door de voorpagina van het blad Filatelie te stelen. In vier afleveringen wist hij 

ons mee te nemen in zijn reis door Okinawa, een eiland te zuidwesten van Japan. 

Ook was ons lid Martin Scheer regelmatig productief met artikelen in het blad Filatelie. Afgelopen jaar zijn in drie 

filateliemagazines verhalen te lezen over fietsen of de start van de Tour de France, de Giro en de Vuelta. 

In 2022 zijn enkele leden van de ZHPV actief geweest met het exposeren op evenementen zowel op nationale als 

internationale evenementen. Ons jeugdlid Alex Vos wist met zijn expositie: “Harry Potter, bewitching for all ages” 

op de London 2022 Internatonal Stamp Exhibition met 76 punten groot zilver in de wacht te slepen en enkele 

maanden later na wat aanpassingen in Jakarta op de World Stamp Championship met 83 punten verguld zilver. Ons 

lid André Scheer wist met zijn expositie “Masks of the  universe in Lugano”, 92 punten en goud met ereprijs te 

behalen. Patrick Peschke won met zijn verzameling “Dracula The Undead” op Antwerpia 2022 in Antwerpen 83 

punten met verguld zilver. 

Hoewel bovenstaande leden met deze passie van de filatelie individueel bezig zijn, hebben hun resultaten een 

positieve uitstraling op de ZHPV en daar zijn we als ZHPV best trots op. 

Volgend jaar in 2023 bestaat de vereniging 60 jaar. Deze mijlpaal willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

In 2022 is een voorlopige commissie gevormd die als eerste een datum en locatie heeft vastgelegd. Deze club Is een 

keer bijeengeweest en hebben wat gebrainstormd. De datum is zaterdag 14 oktober 2023 en de locatie is 

Escamplaan 55, onze vaste locatie in hert Zuiderpark. Vindt u het leuk mee te helpen, kunt u zich melden bij de 

secretaris. Namens het bestuur dank ik alle vrijwilligers (m/v) die in 2022 op enige wijze actief zijn geweest voor de 

ZHPV voor hun diensten. We hopen dat we ook dit kalenderjaar weer op jullie kunnen rekenen. 
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Tabel 1:   Ledenverloop gedurende de laatste 5 jaar 

Soort lid 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 

Jeugdlid 12 13 10 9 7 

Standaard lid 64 60 52 51 43 

Senior lid 147 144 145 138 131 

Erelid 3 3 4 5 4 

Totaal 226 220 211 203 185 

 


