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Verslag van de 75e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap 
Op zaterdag 12 mei 212 bij de Bijzondere Collecties in Amsterdam  
 
Aanwezig: 10 leden 
Afwezig met kennisgeving: Hans Stoovelaar, Alex Odijk, Willem Naber (tevens 
kascommissie ), Ton Schuringa, Wilfred Legebeke (tevens kascommissie), Angelique 
Leijenhorst (tevens kascommissie), Fred Kamphuis, Rik Mooren, Ine van Meenen, Martin 
van Meenen, Herman Wiekenkamp, Ton Meijering 
 

1. Opening 
Voorzitter Meerten Welleman opent de vergadering op 14.04 uur. Hij verwelkomt de 
aanwezige leden op deze vreemde vergadering. Vreemd omdat niet alle bestuurders 
aanwezig zijn en omdat secretaris Paul Fransen onverwacht is afgetreden. 

 
2. Agenda 

Er zijn geen aanvullingen en wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Kitty Raaphorst en Theo van Anraad konden niet komen i.v.m. privé omstandigheden. 
Secretaris Paul Fransen is vorige week afgetreden als bestuurslid. Zijn kandidatuur 
voor het voorzitterschap werd niet ondersteund door het bestuur en andere leden van 
Het Stripschap. 
 

4. Verslag vorige ALV  
Geen opmerkingen of aanvullingen en wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Verenigingsverslag 2011-2012 wordt goedgekeurd 
Geen opmerkingen of aanvullingen en wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

6. Financieel verslag 2011 
De kascommissie geeft het advies het verslag goed te keuren. Geen opmerkingen en 
aanvullingen en wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

7. Begroting 2012 
De begroting wordt goedgekeurd. Wel met de opmerking van Arco van Os dat dit wel 
de laatste keer is als er in StripNieuws niet meer artikelen komen te staan over de 
vereniging.  
 

8. Bestuursverkiezing 
Volgens het rooster van aftreden treedt penningmeester Theo van Anraad af. Hij stelt 
zich weer herkiesbaar. Theo van Anraad wordt door de meerderheid herkozen.  
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9. Statutenwijzigingen  
De volgende regels van het Huishoudelijk reglement worden gewijzigd:  
 

Artikel 3 - Contributie 
1. De jaarlijkse contributie dient bij de penningmeester te worden voldaan voor 31 januari 
van het betreffende verenigingsjaar, behoudens het bepaalde in artikel 4, lid 2. 
  
 
Artikel 4 - Wanbetaling 
1. Van Wanbetaling is sprake wanneer een lid die gedurende de maand januari de contributie 
voor het nieuw begonnen verenigingsjaar nog niet heeft voldaan, ook na aanmaning door de 
penningmeester in gebreke is gebleven deze contributie binnen een bij die aanmaning gestelde 
termijn te voldoen. 

 
Het voorstel wordt aangenomen door de aanwezigen.  
 
10. Rondvraag en sluiting 
 
De voorzitter eindigt de vergadering om 16:00 uur. 

 
 


