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INTRO
In deze PM komt slechts een onderwerp aan de orde, namelijk een bestuursmededeling:


Wisseling van de wacht

Wisseling van de wacht
Veilingmeester legt hamer neer.
Ons lid Heiko de Vries heeft te kennen gegeven om persoonlijke redenen te stoppen als
veilingmeester. Ruim 5 jaar is hij veilingmeester geweest bij de ZHPV en heeft hij samen met
Andrew Huiskamp en Chiel van der Toorn naar volle tevredenheid van bestuur en leden de veiling
op perfecte wijze vorm gegeven.
Twee keer per jaar een grote veiling. De 4e zaterdag in april en de 4e zaterdag in oktober. De
voorbereidingen hiervoor gingen het hele jaar door. Taxaties van verzamelingen, het verdelen in
kavels, het samenstellen van de kavellijst, maar ook postzegels beoordelen op echtheid. Omdat
Heiko ook lid is van de Nalatenschap Advies Commissie zijn de laatste veilingen topveilingen
geweest met veel filatelistisch materiaal uit een aantal nalatenschappen. Spijtig dat we afscheid
van hem moeten nemen als veilingmeester. Heiko, dank voor je werkzaamheden en je inzet!
Opvolger pakt hamer weer op.
Soms sluiten zaken per toeval naadloos op elkaar aan. Nadat het definitief was dat Heiko niet meer
zou terugkeren als veilingmeester is Marcel Tuijnenburg benaderd. Marcel is geen onbekende voor
de ZHPV. Gedurende 6 jaar was hij lid van de veilingcommissie
van de ZHPV, waarvan de laatste twee jaar als veilingmeester.
Nadat Ben Kruse medio 2015 afscheid nam als beursleider is
Marcel ook tijdelijk beursleider geweest op onze locatie in
Zoetermeer. Marcel is bereid gevonden de veilinghamer weer op
te pakken. Op 3 juni a.s. zal hij op de beurs in Zoetermeer
aanwezig zijn. Mocht u nog onverkochte kavels hebben van de
laatste veiling dan kunt u die bij hem inleveren, en nieuwe
kavels zijn uiteraard ook van harte welkom.
Veiling 28 oktober a.s.
De voorbereidingen voor de beurs in oktober 2017 kunnen gelukkig zonder vertraging doorgang
vinden. Marcel Tuijnenburg zal samen met Chiel van der Toorn en Andrew Huiskamp het nieuwe
veilingteam gaan vormen. We hopen dat we op de veilingdag zelf weer mogen rekenen op onze
vrijwilligers Leo Kiehl, Peter Kuiper en Marnix Mourits en hopen ook dat onze reguliere
veilingbezoekers weer acte de présence zullen geven. U kunt Marcel bereiken via het vertrouwde emailadres veilingcommissie@zhpv.nl
Het bestuur van de ZHPV
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