ZWP
=======================================================================
Notulen Bijeenkomst d.d. 28 september 2019
================================
Aanwezig: 22 leden
Afwezig met kennisgeving: de heren De Weijer, Van Palenstein, Vink, Severijn, R. Muller en De
Bruin
1. Opening door Peter Muller als plv. voorzitter om 11.10 uur
Peter heet iedereen welkom.
Na het inventariseren van de benodigde lunchversnaperingen meldt Bert van Marrewijk dat
hij ter gelegenheid van zijn 81e verjaardag onder (luid) applaus straks een rondje zal
aanbieden. Peter deelt daarop mede dat hij een paar dagen geleden 70 is geworden en dat hij
dus nu gelukkig geen rondje hoeft geven (overdaad schaadt immers)…
2. Notulen van de bijeenkomst d.d. 22-6-2019
Deze zijn aan iedereen in gedrukte vorm toegezonden of gemaild en worden goedgekeurd.
Jan Arts vult aan dat hij met 10 kaders aan de clubtentoonstelling zal deelnemen.
3. Ingekomen stukken
Geen
4. Bestuursmededelingen
Peter geeft een beknopt overzicht van de in de bestuursvergadering van 21 augustus j.l.
behandelde punten:
- De ‘Brievenbeurs’ in Gouda is vervallen. Daarvoor in de plaats komt ‘Winterstamps’ in
Veenendaal op 28 en 29 februari 2020. Ook in komende jaren de laatste vrijdag en
zaterdag in februari. De beurs wordt gehouden in het Van der Valk Hotel in VeenendaalDe Klomp. Het thema dit jaar zal zijn ‘de Amerika’s’. Bezoekers moeten weliswaar een
toegangsprijs betalen ad € 6, maar daartegenover staat dat parkeren gratis is, terwijl er
tevens gratis onbeperkt koffie/thee/frisdranken te verkrijgen zijn.
Verwezen wordt naar de website www.winterstamps.nl.
-

Daarnaast zal in Den Bosch aan ‘Hertogpost’ worden deelgenomen met een aantal
inzendingen, samen met o.a. USCA (de studiegroep voor de Verenigde Staten en
Canada), eveneens met als thema ‘de Amerika’s’.
Deze tentoonstelling wordt gehouden op 19, 20 en 21 maart. Deelnemers namens ZWP
zijn Jan Arts, Han Dijkstra, Jan Heijboer, Bert van Marrewijk, Gerard van Welie en Nico
Omdat we besloten hebben om met 25 kaders (à € 30 per kader, te betalen door ZWP)
deel te nemen, zal er nog wat verschoven/ingekrompen dienen te worden.

-

Ten behoeve van deze beurzen en toekomstige tentoonstellingen heeft het bestuur
besloten om ons qua promotiemateriaal en PR nu eens goed te gaan profileren. Daartoe
zullen enerzijds artikelen voor de Filakrant worden ingeleverd, zoals voorheen, en
anderzijds een aantrekkelijke folder, al dan niet met een boekje, worden geproduceerd.
Rik en Peter Muller zullen hiertoe de nodige ideeën aandragen en uitwerken.

-

Binnen afzienbare tijd zal een definitieve privacyverklaring worden opgesteld. Ook de
statuten en reglementen zullen hierop mede daardoor dienen te worden aangepast.
Rik en Peter Muller zullen e.e.a. gaan vormgeven.

-

Er staan nog steeds diverse publicaties op stapel:
Wim Vink en Joop Hoogenboom – vernietigings-/dagtekeningstempels NNG
Han Dijkstra en Nico de Weijer – FDC’s van NNG op basis van de collectie van Jelis
Klip
Han Dijkstra – Tarievenoverzicht NNG
Jan Heijboer – Postmeesters van Batavia

Han Dijkstra vermeldt nog dat Rob van Nieuwkerk de taak op zich heeft genomen om de
studie die Rob Ackerstaff was begonnen, af te maken. Het geheel zal uiteindelijk 10 boeken
omvatten. Overigens zal er een andere drukker worden benaderd.
Erik Matzinger gaat op verzoek van Robs familie diens oude artikelen op een usb-stick
zetten.
Als laatste geeft Han nog een overzicht van diegenen die zich tot op heden voor de
clubtentoonstelling hebben opgegeven.
Ook zal er die dag een presentatie worden gegeven door Arie Zonjee en Ot Louw over het
door hen uitgegeven boek over de postale etiketten van Nederlands-Indië, Nederlands
Nieuw-Guinea en Indonesië.
Tot slot zal tijdens de clubtentoonstelling de gebruikelijke veiling plaatsvinden. Ook komt er
een schriftelijke boekenveiling van boeken uit de nalatenschap van Jelis Klip.
5. Rondvraag
Alleen Anton Wiltenburg vraagt aandacht voor zeer kleine en niet door de (toenmalige) PTT
geaccepteerde envelopjes. De afmetingen waren n.l. kleiner dan toegestaan.
6. Presentatie
Jan Smith verzorgt een zeer interessante presentatie over de activiteiten van de Werkgroep
Plaatfouten, waarvan hij coördinator is. Inmiddels zijn enkele andere leden van ZWP ook
hierbij betrokken. Een samenvatting van zijn presentatie zal in ZWP 178 worden
gepubliceerd.

Pauze/lunch 12.10 uur
7. Veiling, tussen 13.10 en 13.40 uur onder leiding van Erik Matzinger
8. Sluiting bijeenkomst rond 14.30 uur na het door Bert toegezegde drankje genuttigd te
hebben.
Getekend te Ede op 23 november 2019.

Namens Nico de Weijer,
Peter Muller, plv. voorzitter

Peter Muller,
notulist

