
 

Verenigingsverslag en Financieel Verslag over de periode 

november 2014 tot en met juni 2015 

Het bestuur                                                                                                                        

In deze periode bestond het bestuur uit Richard Reiman, Sander Dieben, René Wanders, 

Erwin Brakels en Meerten Welleman. Het bestuur werd ondersteund door Jos van 

Waterschoot en Cok Jouvenaar (StripNieuws), Margreet de Kloe (adviezen van bestuurlijke 

aard), Arco van Os en Theo van Anraad (administratie en belastingdienst), Ton Meijering en 

Peter Laureys (website en blog), Rudy Vrooman (vormgeving en adviezen), Ronald Kroon 

(teveel om op te noemen), Mariella Sormani en anderen (De Stripdagen) en Alex Odijk 

(vormgeving en fotografie). 

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt: 

- Meerten Welleman: Waarnemend voorzitter, De Stripdagen, Schapnieuws en andere 

media, algemene ondersteuning 

- René Wanders is penningmeester, maar was helaas ook in deze periode niet 

beschikbaar en bereikbaar 

- Erwin Brakels: Waarnemend secretaris en ondersteuning op financieel gebied, De 

Stripdagen  

- Richard Reiman: Bijzondere Collecties, archivering en algemene ondersteuning 

- Sander Dieben: Werving advertenties, losse verkoopadressen en donateurs, De 

Stripdagen en algemene ondersteuning, ons You Tube kanaal Het Stripschap Beweegt 

Sander Dieben heeft te kennen gegeven dat hij als bestuurslid wil opstappen. Andere 

verplichtingen, werk en privé, maken het voor hem moeilijk om volledig als bestuurslid te 

functioneren. Met penningmeester René Wanders leek begin 2015 contact weer mogelijk, 

maar uiteindelijk is dat niet gelukt. Wat we weten, is dat zijn werk het voor hem onmogelijk 

maakt om zijn functie uit te voeren, maar onbegrijpelijk is dat hij iedere vorm van contact 

afwijst. Er zit niets anders op dan afscheid van hem te nemen als bestuurder. 

Wil het bestuur ook in de toekomst alle taken naar behoren uitvoeren, dan is versterking en 

ondersteuning van het bestuur dringend gewenst. 

De leden                                                                                                                          

Met meer dan duizend leden blijft het aantal leden op peil. Verontrustend is wel de 

leeftijdsopbouw. Margreet de Kloe heeft een inventarisatie gemaakt van de leden waarvan 

de geboortedatum bekend is en kwam tot de volgende conclusie: 

- Voor 1940 geboren: 27 

- Tussen 1940 en 1950 geboren: 176                                                                                                                 



- Tussen 1951 en 1960 geboren: 280                                                        

- Tussen 1961 en 1970 geboren: 218 

- Tussen 1971 en 1980 geboren: 67 

- Tussen 1981 en 1990 geboren: 11 

- Tussen 1991 en heden geboren: 2 

Ons oudste lid, A. Bouman, is geboren op 27 juli 1930. Hij wordt dit jaar dus 85 jaar. Onder 

de ouderen ook veel bekende namen van oud Stripschap bestuurders en medewerkers, zoals 

Fred Kamphuis, Hans Stoovelaar en Kees Sparreboom, stripmaker Dick Vlottes en vormgever 

Richard Pakker. 

 

De donateurs 

In 2014 konden we rekenen op de steun van Uitgeverij De Harmonie, vertaler Frits van der 

Heide, Comic House, stripmaker Jesse van Muylwijck en Stripwinkel Sjors. Met de 

Vriendenloterij hebben wij op het moment geen overeenkomst meer omdat het aantal 

deelnemers voor Het Stripschap te klein is. Hierdoor lopen wij een donatie van een paar 

honderd euro per jaar mis. Willen wij weer voor de Vriendenloterij in aanmerking komen 

dan zullen we actief deelnemers moeten werven. 

 

StripNieuws 

Ons verenigingsblad wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie, bestaande uit 

hoofdredacteur Jos van Waterschoot en vormgever Cok Jouvenaar. De redactie wordt 

ondersteund door een groot aantal medewerkers en stripmakers. Bestuurslid Sander Dieben 

regelt de advertenties en de losse verkoop (en blijft dat in de toekomst ook doen). Tekst en 

beeld voor de pagina’s van Schapnieuws worden door het bestuur aangeleverd. Na een 

periode van stilte tussen bestuur en redactie is eind maart in Haarlem voor het eerst weer 

een gesprek geweest, waarbij Meerten Welleman, Jos van Waterschoot en Cok Jouvenaar 

aanwezig  waren. Het gesprek ging vooral over de manier waarop bestuur en redactie elkaar 

kunnen aanvullen en ondersteunen, ook met het oog op de samenwerking binnen de 

stripwereld. Bij beide bestaat de wens om initiatieven te ontplooien om meer samenwerking 

in de stripwereld te bevorderen. Inhoudelijk is er weinig over StripNieuws gesproken, 

behalve dan dat de redactie zich vooral blijft richten op Nederlandse stripmakers. De 

formule, de financiële aspecten en de verhouding tot Stripschrift komen in een later stadium 

aan de orde. Belangrijk is dat er weer met elkaar wordt gesproken. Ook aan de orde kwamen 

de personele problemen van Het Stripschap en de Stripschapprijzen, omdat Cok Jouvenaar 

voor het tweede jaar voorzitter is. 

 

De Stripdagen 

Een terugblik op de achtergronden van de afgelopen Stripdagen is een verhaal apart. Arco 

van Os had afscheid genomen als festivaldirecteur, vooral omdat de samenwerking met 

voorzitter Christian Ouwens niet werkte. Toen Christian op zijn beurt afscheid nam, was de 

kans dus groot dat Arco kon terugkeren als festivaldirecteur. Het bestuur koos echter voor 



een andere constructie om zo de zeggenschap over De Stripdagen om allerlei redenen niet 

meer bij één persoon neer te leggen. Bovendien had het bestuur een aantal medewerkers 

bereid gevonden om de organisatie van De Stripdagen in nauw overleg met het bestuur op 

zich te nemen. Het ging om medewerkers die al jaren meedraaien en een nieuwe 

medewerker met ambitieuze plannen die op termijn ook graag wilde deelnemen aan het 

bestuur. Binnen de constructie zou Arco weer de werving doen van de standhouders, in 

samenspraak met Ton Schuringa, maar het vervolg zou door anderen worden ingevuld. Zoals 

in de vorige ALV al was besproken, kon Arco zich niet vinden in die constructie. 

De eerste gesprekken met de medewerkers liepen naar volle tevredenheid. Althans van de 

kant van het bestuur. De groep medewerkers dacht daar anders over, zo bleek later. De 

groep maakte zich los van het overleg en ging een eigen koers varen. Inmiddels was de 

organisatie van De Stripdagen zo ver gevorderd, dat het bestuur geen andere keus had dan 

daarin mee te gaan. 

Waar het bestuur kon ingrijpen, heeft het dat gedaan. Later was er wel wat meer ruimte 

voor overleg, vooral omdat medewerker Ronald Kroon zich steeds meer ging manifesteren 

als bemiddelaar tussen het bestuur en de organisatie. De plannen van de organisatie hebben 

er o.a. toe geleid dat er veel problemen waren rond de plattegrond van De Stripdagen met 

boze standhouders als gevolg en in het uiterste geval de afwezigheid van Uitgeverij Silvester. 

Er werden veel onnodige kosten gemaakt, er was sprake van een onhandige tijdsplanning en 

de problemen hebben er bovendien toe geleid dat veel activiteiten op De Stripdagen niet uit 

de verf kwamen. Het publiek heeft ons natuurlijk ook in de steek gelaten. Dit zou te wijten 

kunnen zijn aan een gebrekkige publiciteit, maar helemaal zeker weten, doe je dat niet. De 

Stripdagen lijdt de afgelopen jaren ieder jaar een verlies van een paar duizend euro. Dat 

verlies zou dit jaar weleens groter kunnen zijn. We zijn er nog mee bezig om dat te 

berekenen. 

Na De Stripdagen heeft de organisatie nog even meegedraaid maar voordat er kon worden 

geëvalueerd, waren de medewerkers, op Ronald Kroon na, uit beeld verdwenen. Daardoor 

waren zij ook niet beschikbaar voor het vele werk dat nog na De Stripdagen moet worden 

gedaan. 

 

Inmiddels is er een begin gemaakt met de organisatie van De Stripdagen 2016. Op een 

andere locatie en met Ton Schuringa als beurscoördinator. Het team dat de klus moet gaan 

klaren, wordt momenteel samengesteld. Een thema dat mogelijk gaat spelen, is 75 jaar Tom 

Poes, maar daarnaast wordt ook gedacht aan actuele thema’s die aansluiten op wat er in de 

wereld gebeurt. Ook de nieuwe locatie is aanleiding voor een mooie 

overzichtstentoonstelling. Het plan is verder om de prijsuitreiking naar de zondag te 

verplaatsen om er voor te zorgen dat die dag weer meer aandacht krijgt van het publiek. 

 

Ook met het oog op allerlei ontwikkelingen buiten De Stripdagen is intern gesproken over de 

toekomst van het evenement en in welke vorm we verder moeten gaan. Er is gesproken over 

samenwerking met Dutch Comicon, samengaan met een ander festival en de keuze voor een 



locatie vergelijkbaar met die van Stripdagen Haarlem, midden in een stadscentrum. 

Voorlopig zien we geen andere mogelijkheid dan De Stripdagen op dezelfde wijze te 

organiseren dan tot nu toe het geval is. Wil De Stripdagen weer een gezond evenement 

worden dan moet dat gebeuren door een breder draagvlak te creëren binnen de stripwereld 

en de media, o.a. door een interessanter programma te bieden, en meer bezoekers. In 

tegenstelling tot Stripdagen Haarlem en Stripfestival Breda krijgt De Stripdagen geen 

gemeentelijke subsidie. Dat De Stripdagen geen vaste woon en verblijfplaats heeft, speelt 

daarbij een grote rol. Dat geldt ook voor de aandacht van de media. 

 

De crew 

Het Stripschap en Stichting De Stripdagen kan ten tijde van De Stripdagen rekenen op veel 

medewerkers. Het gaat dan ook om één of meerdere dagen. Maar buiten De Stripdagen 

blijkt het, al jaren overigens, moeilijk om voldoende medewerkers te vinden om alle plannen 

van de vereniging en de stichting ten uitvoer te brengen. Met een handjevol medewerkers 

en een gehandicapt bestuur lukt het ieder jaar maar net, of onvoldoende, zoals dit jaar op 

pijnlijke manier is gebleken. Uiteraard wordt het belangrijkste werk, vooral dankzij 

medewerkers, wel gedaan, maar met een volledige crew zou Het Stripschap zoveel meer 

kunnen betekenen voor de Nederlandse stripwereld, terwijl dat ook nog hard nodig is. 

 

Peter de Smet 

Het Stripschap heeft, mede op initiatief van oud medewerkster Mariella Sormani, de wens 

uitgesproken om zich in te zetten voor de herwaardering van het werk van Peter de Smet, 

geestelijk vader van o.a. De Generaal en Joris PK. Dit heeft geleid tot de Peter de Smet Speld, 

die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, een prent voor de leden van Het Stripschap en 

een ansichtkaart. Een uitgave van de niet in album verschenen verhalen van Joris PK kon niet 

worden gerealiseerd, omdat die zou botsen met andere, grotere, plannen rond het werk van 

deze stripmaker. 

 

De Stripschapprijzen 

Op De Stripdagen in Gorinchem werden weer de Stripschapprijzen en Bulletje en Boonestaak 

Schaal uitgereikt. De prijsuitreiking op zaterdag werd door het nieuwe organisatieteam van 

De Stripdagen gesplitst in een middagdeel en een avonddeel. Hier waren van tevoren al 

twijfels over, de verandering heeft ook niet de gewenste publiciteit opgeleverd, en met de 

ervaring die we nu hebben, krijgt dit experiment geen vervolg. Overigens heeft het ons wel 

aan het denken gezet en de kans is daarom groot dat de prijsuitreiking tijdens de volgende 

editie van De Stripdagen op een ander moment zal plaatsvinden dan op de zaterdagavond. 

Gedacht wordt aan de zondagmiddag.  Acteur Roel Pot maakte dit jaar zijn debuut als 

presentator en dat werd als zeer geslaagd ervaren. 

Tevens werden voor het eerst publieksprijzen uitgereikt, namelijk de Peter de Smet Spelden. 

Er was binnen het bestuur behoefte aan een dergelijke prijs en dankzij de inzet van het 

nieuwe team kon die prijs dit jaar worden gerealiseerd. In een iets gewijzigde vorm komt de 



prijs in 2016 terug. In overleg met commissievoorzitter Cok Jouvenaar is besloten om 

voortaan één speld uit te reiken. Het publiek kan dan kiezen uit een lange lijst van 

nominaties, die in principe los staat van de nominaties van de albumprijzen. De commissie 

van de Stripschapprijzen 2015/2016 is inmiddels bekend: 

- Marcel Ruijters: de winnaar van 2015 

- Peter van der Knoop: Voorzitter van de Fameuze Fanclub en stripliefhebber 

- Cintha Rood: Journalist en stripliefhebber 

- Wilma Leenders: Inkleurster 

- Peter Ottens: Stripwinkelier te Delft 

De Bulletje en Boonestaak Schaal werd dit jaar uitgereikt aan Thom Roep, de oud 

hoofdredacteur van Donald Duck en geestelijk vader van Douwe Dabbert en Van Nul Tot Nu.  

De prijs is in de afgelopen dertien jaar uitgereikt aan 23 stripmakers die aan de wieg van het 

Nederlandse beeldverhaal hebben gestaan. Wie komt de komende jaren nog in aanmerking 

voor de prijs? 

 

Koninklijke Onderscheidingen 

Het Stripschap was de afgelopen twaalf jaar (mede) verantwoordelijk voor het toekennen 

van een Koninklijke Onderscheiding, denk aan Don Lawrence, Kees Kousemaker, Albert 

Uderzo, Martin Lodewijk en Jan van Haasteren. Momenteel treffen wij voorbereidingen voor 

een volgende Koninklijke Onderscheiding, die hopelijk in 2016 wordt uitgereikt. 

 

Bijzondere Collecties 

Er is sprake van een hechte samenwerking met de Bijzondere Collecties in Amsterdam. Jos 

van Waterschoot is conservator van de Stripcollectie, waar de collectie van het vroegere 

Stripdocumentatiecentrum Nederland een belangrijk onderdeel van is. Bestuurslid Richard 

Reiman en medewerker Will Ross zijn wekelijks meerdere keren te vinden op de 

verschillende locaties in Amsterdam om historisch materiaal uit te zoeken en te 

inventariseren. Het afgelopen jaar is er niet alleen veel nieuw materiaal binnengekomen, 

denk aan het materiaal van Swan Features Syndicate, ook werd een begin gemaakt met het 

ontsluiten van materiaal dat al lang in het archief aanwezig was. Daarnaast komt er ook 

materiaal van Het Stripschap dat als cultuurgoed is aangemerkt. Het gaat vooral om 

secundair materiaal uit het archief van Uitgeverij Oberon. 

Begin juni is er overleg geweest met Jos van Waterschoot over de gemeenschappelijke 

collectievorming, waarbij bestuurslid Richard Reiman, medewerker Will Ross, medewerkers 

Marjon (tevens Gemeentemuseum Weesp) en Ronald Kroon en bestuurslid Meerten 

Welleman aanwezig waren. Daarbij viel op dat de Stripcollectie niet zo heel veel wordt 

gebruikt voor wetenschappelijk en journalistiek onderzoek, terwijl het wel een dankbare 

bron is voor uitgevers die op zoek zijn naar nog te publiceren materiaal. De Stripcollectie 

heeft in het gebouw van de Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam 

vrijwel geen mogelijkheid om materiaal te exposeren. Dat moet dus buiten te deur 



gebeuren, maar ook daar zijn de mogelijkheden, mede door een tekort aan medewerkers, 

beperkt. Hopelijk biedt het nieuwe stripmuseum uitkomst. 

Exposities                                                                                                                           

Er was de afgelopen periode veel aandacht voor exposities, met name de exposities voor De 

Stripdagen. Het Stripschap heeft voor het festival de exposities Alle hens! (de zee in de strip), 

45 jaar Tina en Marcel Ruijters samengesteld en meegewerkt aan de expositie Tropische 

Ogen van stripmaker Mark de Jong. De expositie 45 jaar Tina en de SjoSjiSjo van Robert van 

der Kroft zijn vanaf augustus te zien in de regio Eindhoven, in het kader van onze 

samenwerking met het Brabants Stripspektakel. Het Stripschap kijkt naar mogelijkheden om 

meer te exposeren, ook omdat het een mooie manier is om de strip weer in het zonnetje te 

zetten. In Gorinchem waren die mogelijkheden er vrijwel niet. Het kan wel in Haarlem rond 

Stripdagen Haarlem. 

Festivals                                                                                                                            

Voor ledenwerving en contact met de leden, standhouders van De Stripdagen, uitgevers en 

stripwinkeliers waren wij dit jaar aanwezig op de beurzen in Drachten en Hilversum en op 

het Stripgids Festival in Turnhout. De rest van het jaar zijn we te vinden op het Kamper 

Stripspektakel, het Brabants Stripspektakel in Veldhoven en Stripfestival Breda. Het 

Stripschap ziet de afgelopen jaren een wildgroei aan kleine beurzen en vraagt zich af wat 

daar de reden van is. Vult het een behoefte van stripmakers en standhouders, bijvoorbeeld.  

Kleine beurzen zorgen sowieso voor (lokale en regionale) publiciteit en bieden de 

mogelijkheid om te netwerken, alleen zijn de bezoekersaantallen meestal klein. De vraag is 

wel in hoeverre de kleine beurzen nadelig zijn voor de bezoekersaantallen van de grote 

festivals. 

Social Media                                                                                                                      

De social media van Het Stripschap bestaat uit Facebook, Twitter, een blog, een You Tube 

kanaal, een digitale nieuwsbrief en een website. Via Facebook heeft Het Stripschap zo’n 

2000 vrienden, de digitale nieuwsbrief wordt verstuurd naar zo’n 1500 abonnees. De blog en 

het You Tube kanaal zijn een tijdje onbemand geweest, maar daar wordt momenteel aan 

gewerkt. StripNieuws heeft een eigen pagina op Facebook.  

Oud papier                                                                                                                              

Het Stripschap produceert veel oud papier en krijgt ook veel oud papier aangeleverd. Bij 

wijze van goodwill gaat dat allemaal naar een kinderspeeltuin in Beverwijk, die de opbrengst 

gebruikt voor het onderhoud. 

50 jaar Het Stripschap                                                                                                     

Zoals op de vorige ALV gemeld, heeft het bestuur aan Rob van Eijck gevraagd om hiervoor 

een inbreng te leveren in de vorm van een jubileumboek. Daarvoor zijn inmiddels al veel 



historische beelden verzameld en gedigitaliseerd. Degenen die een goed idee hebben 

worden verzocht zich te melden. 

Financieel verslag                                                                                                     

Hierover kunnen we helaas kort zijn, omdat de situatie, ondanks alle beloften van 

penningmeester René Wanders, niet is veranderd. René had toegezegd dat hij begin 2015, of 

in ieder geval na De Stripdagen, weer zou aanhaken als bestuurslid, omdat alle problemen 

binnen zijn eigen bedrijf dan zouden zijn opgelost. Er gebeurde wat anders. De 

penningmeester werd onbereikbaar. Hij reageerde niet op telefoontjes en mailtjes, 

waardoor er niets anders op zat om hem thuis en op zijn werk te bezoeken, in een uiterste 

poging om met hem in contact te komen en de administratie van de afgelopen jaren op te 

halen. Het was allemaal tevergeefs. Uiteraard gaan wij door met deze actie, maar het lijkt er 

op dat we afscheid moet nemen van René als penningmeester van Het Stripschap en 

Stichting De Stripdagen. De zaken worden waargenomen door de bestuursleden Erwin 

Brakels en Meerten Welleman, ondersteund door Margreet de Kloe, Arco van Os, die de 

ledenadministratie beheert, en oud penningmeester Theo van Anraad. Op termijn zou Erwin 

de functie van penningmeester op zich willen nemen. 

 


