
Geacht bestuur en leden van Het Stripschap 
 
Naar aanleiding van het opstappen van Christian Ouwens als voorzitter van Het 
Stripschap en met het oog op de 77

ste
 Algemene Ledenvergadering op 16 

november voelen wij, als trouwe leden van Het Stripschap geroepen om het één 
en ander aan te dragen voor deze bijeenkomst. 
 
Nu voor de zoveelste keer in korte tijd belangrijke bestuurders zijn opgestapt, lijkt 
er sprake te zijn van een structurele bestuurscrisis in onze vereniging. Naar onze 
mening is dat terug te voeren op de volgende punten. 
 
De organisatie heeft zichzelf overleefd. De doelen waarvoor Het Stripschap stond 
lijken bereikt. Het Stripschap heeft zich niet voldoende weten te vernieuwen dan 
wel aan te passen aan de tijd. Veel andere partijen houden zich nu bezig met het 
bevorderen van de strip. Er zijn meer stripbeurzen dan we in dit land aan kunnen. 
Stripmakers en -belanghebbenden voelen zich niet meer door onze vereniging 
vertegenwoordigd. Door de oprichting van BNS is het Stripschap een club voor 
verzamelaars geworden. Dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn, maar daardoor 
dekt de subtitel van onze vereniging, ‘ter bevordering voor het beeldverhaal in het 
algemeen en het Nederlandse beeldverhaal in het bijzonder’ niet meer de lading. 
Het wordt dus tijd om ons te bezinnen op alternatieve doelstellingen en die te 
formuleren in te herziene statuten.  
 
Zo zou Het Stripschap kunnen doorstarten als een organisatie die fondsen werft 
ter bevordering van activiteiten rondom strips, zoals het verzorgen van de 
(Stripschap)prijzen. De organisatie kan zich volledig richten op het werven van 
geld voor deze prijzen. De uitreiking kan worden gedaan op een evenement of 
locatie passend bij strips. Activiteiten zoals het organiseren van beurzen, het 
maken van tijdschriften etcetera worden steeds vaker, en beter, door andere 
organisaties uitgevoerd. Het Stripschap zou deze organisaties beter als 
fondsenwerver financieel en/of met adviezen kunnen ondersteunen.  
 
Wellicht zijn er nog andere activiteiten te bedenken die een nieuw Stripschap zou 
kunnen ontplooien. Daarvoor zou in kaart moeten worden gebracht waar nu de 
leemtes zitten in kennis en organisatie in ons kleine striplandschap.  
 
Tijdens de 77

ste
 ALV kan deze optie besproken worden. 

 
Met vriendelijke groet, 
Jos van Waterschoot 
Caroline van der Lee 
Cok Jouvenaar 
Anja Huizing 
Joop Schreurs 
Wilfred Legebeke 


