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Aanvang : 15.30 uur 

Aanwezig : 26 leden (incl. 7 bestuursleden) 

Simon Rotteveel, Huub Savenije, Herwig Pauwels, Rob van Heyningen, Heiko de 

Vries, Rob van Gemert, Leo van der Holst, James Erdmann, Hans Korpel, Henk 

Sloot, Nicol Vaessen, Wolter Linker, Arie van der Giessen, Jan Vogel, Peter 

Veenendaal, Martin Scheer, Hans Peschke, Ronald Stroomberg, Ronald van Melle, 

Leo Kiehl, Ruud de Jonge, Marnix Mourits, Henk Jetten, Andrew Huiskamp, Hans 

van As en André van Haastrecht. 

1. Opening. 

De voorzitter opent om 15.45 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  

Na een kort openingswoord vraagt hij de leden een korte stilte in acht te nemen voor de 

overledenen sedert de laatste ALV op 16 april jl. Dit zijn: John Spanjaard, Dick van der Does. 

Leen Roos en recentelijk tafelhouder Koos Lamers.  

 

2. Binnengekomen stukken en mededelingen 

De secretaris deelt mede dat er enkele leden zich hebben afgemeld: Ben den Heijer, Frank 

Driesprong, Martin Scheer haakt iets eerder af. Voorts zijn Kees van Koutrik en Hans Wagenaar 

wegens ziekte afwezig. 

 

3. Verslag ALV van 13 april 2022. 

a. Tekstueel: Pagina 1,2 en 3 zijn geen vragen. 

b. Inhoudelijk: Pagina 1,2 en 3 zijn geen vragen. 

Een opmerking van Peter Veenendaal. Pagina 3, punt 10. Rondvraag 1 jubilaris 

moet zijn 2 jubilarissen nl. de vrouw van de voorzitter, die ook lid is. 

 

De voorzitter gaat nog even in op punt 3a. De ruiltafel in Leidschendam. 

Voor zover er misverstand bestaat over de ruiltafel in Leidschendam, vertelt de voorzitter nog 

naar eens duidelijk dat de ruiltafel in Leidschendam niet is opgeheven, maar als ruitafel blijft 

bestaan. Met dien verstande dat er geen geldhandelingen meer plaats vinden. 

 

4. Begroting 2023 

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over de begroting 2023. 

Leo Kiehl vraagt zich af of de penningmeester er rekening mee heeft gehouden, dat op dit 

moment de energieprijzen de pan uit rijzen en dat dit zeker consequenties heeft voor de 

zaalhuur. De penningmeester antwoordt dat er nog zoveel onzekerheden over de energieprijzen 

en overheidscompensatie bestaan dat het moeilijk is hierover voorspellingen te doen, laat staan 

te begroten. 

 

5. Vaststellen contributies 2023 

De voorzitter deelt mede dat het bestuur heeft besloten de contributies zo laag mogelijk te 

houden, Dat betekent boven 65 jaar 18 euro en onder de 65 jaar 23 euro. 

Mede door enige donaties hoeft de contributie voor het komende jaar niet te worden verhoogd. 



 

Filatelistische donaties zijn variabel en niet structureel. Op dit moment is door overlijden en een 

aantal opzeggingen al een ledenterugloop te verwachten voor het komende kalenderjaar. Heiko 

vraagt of het mogelijk de filatelistische donaties waarbij de Nalatenschap Advies Commissie 

betrokken is apart te registreren. De penningmeester geeft aan dat filatelistische schenkingen op 

een rekening geboekt worden nl. ”overige opbrengsten”. Buiten de opbrengsten via de veiling 

worden ook via de koopjeshoek schenkingen geboekt.  

 

6. Verkiezing commissieleden waaronder een lid voor de kascommissie. 

Tot op heden heeft niemand zich kandidaat gesteld om de kascommissie te versterken. De 

voorzitter vraagt of er kandidaten zijn die zich beschikbaar willen stellen voor de kascommissie. 

Martin Scheer meldt zich aan. Mochten er andere kandidaten zich alsnog aanmelden wil hij ook op 

de reservebank plaatsnemen. 

 

7. Voorstel om Hans Wagenaar te benoemen tot lid van verdienste. 

De voorzitter vertelt dat vorige maand Hans Wagenaar uit zijn bed is gevallen. Sindsdien heeft hij 

enige tijd vertoefd in ”Huize Westhoff” in Rijswijk. Onlangs is hij weer thuis, maar nog niet in 

staat om weer te reizen. De voorzitter vraagt of er bezwaren bestaan om Hans Wagenaar die een 

lange tijd in het bestuur heeft gezeten te benoemen tot ”lid van verdienste”. Hiertegen bestaat 

geen bezwaar. De voorzitter zal de speld met oorkonde hem uitreiken. Hierop volgt applaus. De 

voorzitter zal Hans Wagenaar eerdaags thuis bezoeken. 

 

**Intussen loopt Toos Kiehl geruisloos door de zaal om de aanwezigen tot 2x toe van een 

heerlijke warme snack te voorzien.** 

 

8. Voortgang jubileumactiviteiten 60 jaar ZHPV 

De organisatie van het 60-jarig jubileumfeest staat nog in de steigers. De voorzitter vertelt dat de 

secretaris vanmorgen tijdens de bestuursvergadering een voorstel heeft gepresenteerd. Er wordt 

een speciale commissie gevormd die met de organisatie ervan aan de slag gaat. De secretaris 

zegt dat het voornemen bestaat een verhalenbundel samen te stellen over de ”ZHPV toen en nu”. 

Hierin kunnen leden verhalen vertellen over hoe het er in het begin aan toeging, 

Heiko merkt op dat tijdens het digitaliseren veel in het digitale archief is opgeslagen. Daaruit kan 

ook geput worden. De secretaris bedankt Heiko voor de tip. We nemen dit mee.  

 

9. Rondvraag 

De voorzitter vraagt of leden nog vragen of suggesties hebben. 

Hierop volgt geen respons. 

 

10.   Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur. Hij dankt iedereen voor zijn bijdrage aan de 

discussie en hoopt dat iedereen nog een drankje neemt ter afsluiting. De secretaris deelt aan alle 

deelnemers een consumptiebon uit. De meesten maken hier gebruik van. Intussen worden door 

Rob van Heyningen, Henk Sloot en Peter Veenendaal het meubilair weer weggezet. 

 

 

10.10.2022 


