
Veilingcommissie ZHPV – Verslag over het jaar 2022 

Inleiding 

In het jaar 2022 hield de veilingcommissie twee veilingen. De veilingcommissie ZHPV bestaat uit de 

leden Andrew Huiskamp, Marnix Mourits, Henk Sloot, Hans van As en Ben Riekert. Leo Kiehl, Simon 

Rotteveel en Erna Langezaal ondersteunen als vrijwilligers de veilingcommissie.  

Veilingen 23 april en 22 oktober 2022 

Gelukkig hadden we in 2022 minder last van Corona spelregels. Daardoor konden de beide veilingen 

op de reguliere dagen gehouden worden, te weten op de vierde zaterdag in april en oktober (23 april 

en 22 oktober 2022). Net zoals in 2021 hielden we voorafgaand aan de beide veilingmiddagen, weer 

een kijkdag. De veilingcommissie is heel tevreden over deze splitsing en we horen dit ook terug van 

de bezoekers van de veiling.  De twee veilingen zijn goed en plezierig verlopen. We kijken terug op 

goede resultaten, zowel financieel, alswel qua organisatie, verloop en sfeer van de veilingen.  

Financieel overzicht beide veilingen 

De beide veilingverslagen die de veilingcommissie bij het bestuur ZHPV heeft ingediend, bevatten al 

een uitgebreid financieel overzicht. Daarom beperken we ons hier tot de totaalopbrengst. De veiling 

van april 2022 kent een nettoresultaat van € 322,50 en de veiling van oktober 2022 een netto bedrag 

van € 355,14. Een totaalbedrag van € 677,64. Het totaalbedrag 2021 bedroeg € 520,06. Een stijging 

van circa 30%.  

Feedback bezoekers veiling 

Na afloop van beide veilingen ontving de veilingcommissie veel positieve feedback van bezoekers op 

het verloop van de veilingen. Dat was prettig om terug te horen. Er gaat immers veel tijd zitten in de 

organisatie van iedere veiling, inclusief het werk dat voorafgaand als na afloop van de veiling dient te 

geschieden. Het is fijn om in een behoefte van leden en niet-leden te voorzien en met dit onderdeel 

bij te dragen aan de ZHPV-activiteiten.  

Toekomst 

Vanaf de najaarsveiling 2023 passen we een drietal bedragen naar boven toe aan. Het biedrecht gaat 

van € 1,00 naar € 1,50; de provisie over de verkopen van 5% naar 6%; en het kavelgeld van € 0,25 

naar € 0,30. Daarmee bestrijden we voor een deel de extra kosten zaalhuur, nu we een aparte 

kijkdag organiseren voorafgaand aan de veilingmiddag. De nieuwe bedragen worden tijdig 

gepubliceerd op de ZHPV-website. 

 

Zoetermeer, maart 2023, Veilingcommissie ZHPV. 


