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Verslag van de 73ste Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap 

op 13 september 2008 in Hotel Houten in Houten. 
 
Aanwezig: Theo van Anraad (penningmeester), Jos van Waterschoot (secretaris/notulist), 
Meerten Welleman (voorzitter); Caroline van der Lee, Angelique van Leijenhorst-Westra 
(medewerker), Jan den Houter, Rob den Houter, Alex Odijk (medewerker), Arco van Os 
(festivaldirecteur), Kitty Raaphorst, Thecla Smit (medewerker).  
Afwezig met bericht: Ruud Gruijs, Hans Stoovelaar (Bulletje en Boonestaak Club), Paul Vink. 
 
1. De voorzitter opent de vergadering om 12.10 uur. 

 
2. De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Oud-voorzitter Will Soyer heeft laten weten dat hij ernstig ziek is. De vz stelt voor de 

heer Soyer tot lid van verdienste te benoemen. Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 
De heer Soyer heeft laten weten dat zijn stripcollectie na zijn overlijden geveild moet 
worden door Het Stripschap. 
 

4. Het verslag van de 72ste ALV wordt vastgesteld. 
 

5. Het Verenigingsverslag 2007-2008 wordt vastgesteld. 
 

6. De begroting voor 2008 wordt vastgesteld. 
 

7. Paul Vink heeft te kennen gegeven uit het bestuur te willen treden. Voor zijn opvolging, 
en voor de continuïteit van het bestuur, worden er twee kandidaten voorgesteld voor zijn 
opvolging. Het betreft Caroline van der Lee en Kitty Raaphorst. Hun benoeming wordt 
unaniem door de vergadering aanvaard. 
 

8. De vz schetst de veranderingen bij StripNieuws. Er komen meer strips in het blad, zowel 
oude als nieuwe. Een aantal tekenaars heeft zijn medewerking toegezegd. Ook heeft het 
blad een nieuwe vormgever, Alex Odijk. Zijn werk tot nu toe wordt alom geprezen.  
Arco van Os herhaalt zijn eerdere oproep om meer te doen met het Schapnieuws-deel 
van het blad. Het Stripschap moet meer aandacht besteden aan zijn eigen activiteiten, 
moet daar wat uitgebreider over berichten. Ook kan geput worden uit het 
Stripschaparchief om bijzondere gebeurtenissen uit het verleden in herinnering te 
roepen. 
  

9. De Stripdagen is sinds dit jaar in een stichtingsvorm ondergebracht. Omdat De 
Stripdagen de kostbaarste activiteit zijn van Het Stripschap en dus financiële risico’s met 
zich meebrengt, is het verstandiger de begrotingen van Het Stripschap en De 
Stripdagen los te koppelen van elkaar. De Stripdagen hebben ook sinds dit jaar een 
eigen directeur, wat de professionalisering van de organisatie van het festival nu al 
zichtbaar ten goede komt. De directeur wordt bijgestaan door een aantal stagiaires van 
de Hogeschool Breda die daar een opleiding festivalorganisatie volgen. Ook de alliantie 
met andere organisaties (bijv. het Nederlands Film Festival) moet in de toekomst meer 
vorm krijgen, evenals ook de samenwerking met de Gemeente Houten. Dit jaar is in alle 
opzichten een eerste stap in de goede richting.  
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Het werken met flyers moet nog wat gestructureerder gebeuren, zowel de flyer op zich 
als de plekken waar ze verspreid worden. Ook moeten er verschillende flyers voor 
verschillende doelgroepen komen (een speciale kinder-flyer). Het binnenhalen van 
kinderen wordt dit jaar als speerpunt gezien. Er is samengewerkt met de jeugdbladen 
Kidsweek en Jetix en er zal een uitgebreid programma zijn voor de kinderen tijdens De 
Stripdagen. 

  
Tot slot zal er een enquête worden gehouden op De Stripdagen door de stagiaires van 
de Hogeschool Breda. Het betreft een tevredenheidonderzoek onder de bezoekers. 
Samengevat moet duidelijk worden wie waarom gekomen is, hoe lang hij of zij gebleven 
is en of er eventuele suggesties zijn voor verbeteringen. 
 

10. Bij de rondvraag is er een vraag over de enquête. Van Os laat weten dat er een aantal 
enquêteurs over de beursvloer zal rondlopen die minimaal 350 bezoekers gaan 
interviewen. Dat is 5% van het aantal verwachte bezoekers. Suggestie is om de enquête 
ook op de website te zetten en om de deelnemende standhouders te interviewen. 
 

11. De voorzitter sluit de vergadering om 12.55 uur. 
 


