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Bestuur 
In 2012 bestond het bestuur van Het Stripschap uit Erwin Brakels, René Wanders, Remko Looze, 
Kitty Raaphorst, Paul Fransen (secretaris), Theo van Anraad (penningmeester) en Meerten Welleman 
(voorzitter). Paul Fransen is kort voor de ALV als  bestuurslid afgetreden. Het bestuur is een vijftal 
keren bij elkaar gekomen om besluiten te nemen over de voortgang van de verschillende activiteiten. 
Daarnaast was er uitvoerig overleg met festivaldirecteur Arco van Os over De Stripdagen. Meerten 
Welleman en Theo van Anraad zijn ook bestuursleden van Stichting De Stripdagen. Paul Fransen was 
daarvan de secretaris. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden voor de vacatures van secretaris en 
voorzitter. Meerten Welleman blijft zich wel inzetten voor Het Stripschap maar draagt de functie van 
voorzitter graag over. 
 
ALV 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op zaterdag 12 mei bij de Bijzondere Collecties in 
Amsterdam. Ter gelegenheid van de ALV was een kleine tentoonstelling ingericht met de nieuwste 
aanwinsten van de stripcollectie. 
 
De Stripdagen 
Voor de 2e maal in Gorinchem. Het thema was 100 jaar Marten Toonder. Dankzij de inzet van de vele 
medewerkers is alles prima verlopen. In de stad Gorinchem organiseerden Het Stripschap en De 
Stripdagen voor het eerst twee exposities. Werk van Eric Heuvel was te zien in het Gorcums Museum 
en werk van Hanco Kolk in Galerie De Etage. Daarnaast waren er activiteiten voor kinderen, die mede 
mogelijk werden gemaakt door de bibliotheek van Gorinchem, verschillende boekhandels en een 
financiële bijdrage van de gemeente Gorinchem. Het aantal bezoekers blijft stabiel. 
 
Stripdagen Haarlem 
Het Stripschap was actief op dit tweejaarlijkse evenement met twee exposities in de binnenstad en een 
stripveiling in de Philharmonie. Ook ondersteunde Het Stripschap de organisatie op facilitair gebied. 
 
Festivals 
Behalve in Gorinchem en Haarlem was Het Stripschap ook aanwezig op de festivals in Almelo, 
Kampen, Valkenswaard, Lelystad, Breda en Beverwijk. 
 
StripNieuws 
In 2012 kreeg StripNieuws een nieuwe redactie en vormgeving. Jos van Waterschoot, Caroline van der 
Lee en Cok Jouvenaar namen het vele werk over van Alex Odijk en Meerten Welleman. Het eerste 
nummer van de nieuwe redactie was nummer 46 en verscheen in maart 2012. Er zijn in 2012 nog drie 
nummers verschenen. De reacties waren overwegend positief. StripNieuws wordt ook los verkocht in 
een groeiend aantal stripwinkels. 
 
Social Media 
Naast de website verzorgt Het Stripschap ook een maandelijkse elektronische nieuwsbrief en leverde 
een bijdrage aan de Stripboekpagina van Startpagina. Het Stripschap is sinds 2011 ook actief op 
Facebook en Twitter en heeft op You Tube een eigen kanaal: HetStripschapBeweegt. Het Stripschap 
heeft ook een blog. 
 
Exposities 
Omdat Het Stripschap weer een aantal medewerkers heeft voor exposities kon er op dit terrein 
vooruitgang worden geboekt met verschillende exposities en bijdragen aan exposities. Denk aan de 
exposities op De Stripdagen, tijdens Stripdagen Haarlem en in de bibliotheken van Wageningen en 
Lelystad. Ook werd meegewerkt aan de Donald Duck expositie in het Nederlands Stripmuseum. 
 



 
Aantal leden 
Het aantal leden is redelijk stabiel gebleven. Wel is merkbaar dat de recessie een aantal leden heeft 
doen afhaken. De Stripmaatschapkaart, nummer 44, werd getekend door Erwin Suvaal. Gezinsleden 
betalen een lager tarief en ontvangen daarom geen StripNieuws. 
 
Donateurs 
Het Stripschap heeft een kleine groep trouwe donateurs die dankzij hun donatie een aantal activiteiten 
van Het Stripschap financieel ondersteunen. 
 
Vriendenloterij 
Het Stripschap kan ieder jaar rekenen op een bescheiden bijdrage van deze loterij. 
 
Medewerkers 
Gezien de ambities van Het Stripschap zijn er te weinig medewerkers om alle taken naar behoren uit 
te voeren. Het bestuur zal blijven zoeken naar medewerkers voor allerlei functies, waaronder 
Koninklijke onderscheidingen, stripveilingen, exposities, verkoop, publiciteit, De Stripdagen 
enzovoorts.  
 
De Stripschapprijzen 
De Stripschapprijs is in 2012 naar Eric Heuvel gegaan, de P. Hans Frankfurtherprijs naar Ron Poland 
van Strips in Voorraad en de Bulletje en Boonestaak Schaal naar Patty Klein. Han Peekel trad voor het 
eerst op als presentator van de prijsuitreiking. 
 
45 jaar Het Stripschap 
Ter gelegenheid van dit jubileum op 11 oktober bracht het bestuur en een aantal aspirant-bestuursleden 
een dag eerder een bezoek aan het geboortehuis van Het Stripschap in Sloten en de begraafplaats van 
oprichter P. Hans Frankfurther. Dochter Tamar en zoon Guido traden op als gastvrouw en gastheer. 
Diezelfde dag werd ook de Bijzondere Collecties bezocht en gaf conservator populaire cultuur Jos van 
Waterschoot uitleg over de stripcollectie. 
 
Oud papier 
Het Stripschap zamelt oud papier in voor kinderspeelplaats Kindervreugd in Beverwijk. Met het geld 
dat de kinderspeelplaats krijgt voor het oud papier kunnen activiteiten en materialen worden 
gefinancierd. 
 
Audiovisueel archief 
Mede dankzij de komst van deskundige medewerkers is er sprake van een substantiële uitbreiding van 
het audiovisueel archief. Duizenden foto’s en tekeningen zijn inmiddels al gescand en het filmarchief 
staat op dvd en wordt ieder jaar uitgebreid met nieuwe producties. Er is een vacature voor een 
medewerker die geluidscassettes kan digitaliseren. Het Stripschap heeft een grote collectie interviews 
op tape staan.  
 
Koninklijke onderscheiding 
In 2012 nam Het Stripschap het initiatief voor een Koninklijke onderscheiding voor Jan van 
Haasteren. De onderscheiding werd in april 2013 uitgereikt, 
 


