
 

Financieel verslag 2012 t/m 2014 

Wegens ziekte van oud-penningmeester Theo van Anraad was er op de vorige ALV in 

oktober 2013 geen financieel verslag over 2012 en de eerste helft van 2013. Inmiddels is 

Theo hersteld en heeft een overdracht plaatsgevonden van de administratie van de 

vereniging aan de nieuwe penningmeester René Wanders. Door omstandigheden die los 

staan van Het Stripschap en De Stripdagen heeft René zijn functie nooit volledig kunnen 

uitoefenen. Dat heeft echter nooit geleid tot zorgelijke situaties, met uitzondering van de 

Vriendenloterij, waardoor de overeenkomst later dan gepland werd vernieuwd. Hierdoor 

zijn we wel inkomsten misgelopen. Dat er geen zorgelijke situaties zijn ontstaan, komt omdat 

andere bestuursleden en medewerkers taken van René hebben overgenomen. 

In de loop van 2014 werd duidelijk wat er aan de hand is. We gaan hier om privacy redenen 

niet verder op in, ook omdat het los staat van Het Stripschap en De Stripdagen. Tijdens 

bestuursvergaderingen werd er ook openlijk over gepraat en voorzitter Christian Ouwens 

zou met een oplossing komen. Die is er echter nooit gekomen. Met o.a. als gevolg dat we nu 

geen financieel verslag kunnen presenteren en alle cijfers die daarbij horen. De verwachting 

is dat begin 2015 de situatie genormaliseerd is en René weer gewoon door kan gaan met zijn 

werk voor Het Stripschap, eventueel ondersteund door zijn collega’s binnen het bestuur. 

De administratie van De Stripdagen staat nog los van  de administratie van Het Stripschap. 

Door de situatie met René heeft oud-penningmeester Theo van Anraad aangeboden om de 

administratie van De Stripdagen te blijven doen. Het bestuur heeft in overleg met 

festivaldirecteur Arco van Os hiermee ingestemd en we zijn er Theo dankbaar voor dat hij dit 

voor De Stripdagen heeft willen doen. In november van dit jaar vindt de overdracht plaats 

van de administratie van De Stripdagen. Theo zal, zoals het er nu uitziet, de administratie 

overdragen aan bestuurslid Erwin van Brakel, die in het dagelijks leven administratief werk 

doet, en Erwin zal zorg dragen voor de administratie tot het moment dat René zijn functie 

weer kan uitvoeren. Waar dat nodig is, zal Erwin worden ondersteund door andere 

bestuursleden en medewerkers. 

Het bestuur streeft er naar om op de volgende ALV in mei 2015 alle verslagen en cijfers te 

kunnen presenteren. 


