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Verslag van 

de 76e Algemene Ledenvergadering 

van Het Stripschap in  

Museum Meermanno in Den Haag  

op 5 oktober 2013 
 

 

 

Aanwezige (aspirant)bestuursleden: 

Meerten Welleman, Christian Ouwens, René Wanders (notulist), 

Erwin Brakels, Sander Dieben, Remko Looze, Kitty Raaphorst en Richard Reiman 

Overige aanwezigen: 

Hans Duncker, Jenny Exalto, Stefan Haas, Jan Hissink, Frank Jonker, Margreet de Kloe, 

Marjon Kroon, Ronald Kroon, Caroline van der Lee, Angelique van Leijenhorst, Ton van Lier, 

Reinier Malasch, John van der Mark, Ine van Meenen, Martin van Meenen, Ton Meijering, 

Chaim Murzan, Willem Naber, Alex Odijk, IJsbrand Oost, Arco van Os, Will Ross,  

Joop Schreurs, Ton Schuringa, Maarten Smit, Hans Stoovelaar, Jos van Waterschoot 

Afwezig met kennisgeving: 

Theo van Anraad (aftredend penningmeester), Rob van de Nol, Jan van de Nol, Cok Jouvenaar 

 

1. Opening 

Meerten Welleman opent de vergadering – wat later dan gepland - om 11.59 uur, aangezien  

door een storing in het treinverkeer niet iedereen op tijd aanwezig kon zijn. Hierna volgen     

enige mededelingen over het dagprogramma na afloop van de vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 

- Enkele machtigingen voor het stemmen bij de bestuursverkiezing (zie punt 8). 

  Eén machtiging is afgegeven door iemand die geen lid is en is dus niet geldig. - - -    

- Afwezigheidsmeldingen van Theo van Anraad, Rob van de Nol, Jan van de Nol 

  En Cok Jouvenaar. 

Mededelingen naar aanleiding van vragen: 

- Striptekenaar Martin Lodewijk was het eerste betalende lid van Het Stripschap. 

- Het Stripschap heeft ongeveer 1000 leden, waarvan slechts 3 à 4 gezinsleden. 

 

     4. Verslag van de 75e Algemene ledenvergadering 
     Naar aanleiding van de tekst en naar aanleiding van het verslag: 

     - Margreet de Kloe verzoekt bij verslagen voortaan de namen van de aan- en afwezigen te  

        vermelden en niet alleen de aantallen. Deze suggestie wordt nu en – voor zover mogelijk - 



  Pagina 2 van 4 
  

        voor verslagen van toekomstige vergaderingen overgenomen. 

     - Arco van Os herkent zijn aanwezigheid niet in het verslag. Hij mist een aantal zaken. 

        Meerten verontschuldigt zich hiervoor. Het verslag is een samenvatting van het  

        besprokene. Het is echter nu niet meer mogelijk om dit verslag te reconstrueren. 

      - Arco geeft ook aan dat hij in de vorige ALV heeft gezegd dat de statuten en het huis- 

         houdelijk reglement beter nageleefd moeten worden, waarvan akte. 

      - John van der Mark merkt op dat vroeger de ALV’s met een cassetterecorder werden  

        opgenomen en stelt voor dit weer in te voeren, maar Willem Naber kan zich hier niets 

        van herinneren, dus dat zou vóór 1982 geweest moeten zijn.  

        Het voorstel van John wordt daarom niet overgenomen. 

      Hierna wordt het verslag vastgesteld. 

  

    5. Verenigingsverslag 2012 

    Het verenigingsverslag is een gezamenlijk werkstuk van de bestuursleden en wordt in  

    principe ongewijzigd vastgesteld. 

    Opmerkingen: 

    Reinier Malasch merkt op dat hij het audiovisueel archief niet kent. 

    Meerten deelt mede dat dit archief sinds de oprichting van Het Stripschap wordt 

    bijgehouden en dat dit niet alleen filmbeelden behelst maar ook bijvoorbeeld gedigitaliseerde 

    kerstkaarten van tekenaars. Het wordt wellicht geheel of gedeeltelijk – verder –  

    gedigitaliseerd, maar hiervoor is geld nodig. 

    Caroline van der Lee vindt dat hierover van te voren een besluit moet worden genomen.   

    Meerten antwoordt dat hierover volgend jaar meer informatie beschikbaar zal komen en  

    stelt voor dat Reinier hierbij ondersteuning kan bieden. 

 

    6. Financieel verslag 2012 en 7. Begroting 2013 
    Bij deze punten neemt Kitty Raaphorst de verslaglegging over van René Wanders.  

    René Wanders deelt mede dat de cijfers voor 2012 nog zijn samengesteld door  

    Theo van Anraad. Door de ziekte van Theo ontbreken nog een aantal balansspecificaties 

    om voor 2013 een goede openingsbalans samen te stellen. Het bestuur neemt hiervoor de  

    verantwoordelijkheid over. Bij punt 8 komt het aftreden van Theo aan de orde en René stelt 

    zich bij dit punt verkiesbaar als nieuwe penningmeester. 

     
    Toelichting van René naar aanleiding van de verslagen: 

    In 2012 is een klein verlies geleden door de productie van de Stripschapskalender i.v.m.  

    het  45-jarig bestaan van Het Stripschap en het gereserveerde bedrag voor de viering van 

    het 50-jarig jubileum in 2017 met onder andere een speciale boekuitgave. Het eigen 

    vermogen van de vereniging is echter nog steeds ruim € 25.500. 

 

   Naar aanleiding van vragen van Willem Naber deelt Meerten mee, dat  

   het lagere donatiebedrag in 2012 ten opzichte van 2011 voornamelijk komt door het  

   wegvallen van de donatie van Sanoma/Donald Duck ad 1000 euro per jaar en  

   Arco van Os meldt dat de afdracht van de veilingen in 2012 hoger is dan de opbrengst  

   omdat een deel van de veilingafdracht van 2011 pas in 2012 is afgedragen. 

     

   Arco heeft verder kritiek op de hoge kosten en het formaat (A3) van de  

   Stripschapskalender, die door het formaat niet naar alle leden kon worden verstuurd.   

   Verdere distributie en verkoop van de kalender liet ook te wensen over. 

   Meerten is het hiermee eens. Het bestuur zal in de toekomst proberen dergelijke  
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    fouten te voorkomen. 

     

    Caroline van der Lee vraagt of er actief wordt gezocht naar nieuwe donateurs. 

    Sander Dieben zal dit gaan doen, ook buiten de stripwereld. 

  
    René geeft hierna nog een toelichting over de financiën van zowel de 

    Vereniging Het Stripschap als de Stichting De Stripdagen. 

    

    Na het herstel van Theo van Anraad zullen de ontbrekende financiële stukken over 2012 en 

    2013 zo spoedig mogelijk worden geproduceerd, waarna de financiële  

    administratie over 2012 en 2013 kan worden gecompleteerd en na controle van de  

    kascommissie alsnog kan worden afgerond. Wellicht zal in verband hiermee nog een extra  

    ALV worden gehouden. 

 

    8. Bestuursverkiezing 

    De functiewijziging van Meerten Welleman van voorzitter naar secretaris behoeft niet in  

    stemming te worden gebracht en wordt daarom voor kennisgeving aangenomen. 

   

    René Wanders, sinds de ziekte van Theo van Anraad waarnemend penningmeester, wordt 

    met algemene stemmen verkozen als penningmeester. 

     

    Theo van Anraad treedt af als penningmeester om gezondheidsredenen, maar zal achter de  

    schermen actief blijven (zie ook punt 9). 

 

    De zittende bestuursleden Erwin Brakels, Remko Looze en Kitty Raaphorst worden met  

    algemene stemmen herkozen als bestuursleden. 

 

    Na de uitvoerige stemverklaring van Arco van Os, waarom hij tegen de benoeming van  

    Christian Ouwens als voorzitter van Het Stripschap zal stemmen, wordt overgegaan tot de 

    stemming over de verkiezing van de kandidaatbestuursleden Christian Ouwens,  

    Richard Reiman en Sander Dieben.  

     

    De uitslag van de stemming was als volgt: 

 

    Richard Reiman Sander Dieben  Christian Ouwens 

    Voor    29   30   22 

    Tegen     0    0    3 

    Blanco     3    2    4 

 

     

     Meerten draagt daarna de voorzittershamer en het vaandel van Het Stripschap over aan  

     Christian en feliciteert alle drie de nieuwe bestuursleden met hun bestuurslidmaatschap. 

     Hij wil het kort houden over zijn 11 jaar als voorzitter van Het Stripschap en De Stripdagen en     

     bedankt iedereen die zich in al die jaren heeft ingezet voor Het Stripschap en De Stripdagen. 

     Christian bedankt Meerten op zijn beurt voor zijn inzet in al die jaren als voorzitter van het 

     Stripschap en De Stripdagen. Een van zijn eerste aandachtspunten zal zijn de communicatie  

     binnen het bestuur en met de achterban van Het Stripschap te verbeteren. 
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 Margreet de Kloe complimenteert René Wanders met zijn financiële werk voor 

 Het Stripschap, dat hij zo plotseling moest overnemen van Theo van Anraad. 

 Direct na de vergadering zal zij formulieren klaarleggen, waarmee alle (nieuwe)  

 bestuursleden (alsnog) kunnen worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,  

 aangezien dit wettelijk verplicht is.   

 

       9. Afscheid na 35 jaar van penningmeester Theo van Anraad 
       Meerten vindt het jammer dat Theo er niet is. Hoewel hij heeft besloten uit het bestuur te  

       treden om gezondheidsredenen, is hij nog steeds enthousiast over de vereniging en De  

       Stripdagen en zal hij achter de schermen actief blijven voor de vereniging en De Stripdagen  

       zo lang dat mogelijk is. Het bestuur stelt voor hem lid van verdienste te maken. 

 Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

10.Rondvraag en sluiting 

Er volgt een discussie tussen Willem Naber, Christian Ouwens, John van der Mark,  

Reinier Malasch en Martin van Meenen over de noodzaak van een structurele verbetering  

van de communicatie tussen de vereniging Het Stripschap en de Stichting De Stripdagen,  

 een eventuele hiermee verband houdende vervroegde ALV en de inhoud van de bladen  

 StripNieuws en Stripschrift. 

 

 Voorts bedankt Meerten Alex Odijk voor de powerpoint, Ronald Kroon voor de  

 fotopresentatie, Chaim Murzan voor de technische ondersteuning en Museum Meermanno  

 voor de gastvrijheid. 

 

 Op initiatief van Ton Meijering volgt hierna een hartelijk applaus voor de 11 jaar dat 

 Meerten voorzitter en drijvende kracht achter Het Stripschap en De Stripdagen was. 

 

 De vergadering werd gesloten om 13.30 uur.  

 

 

     


