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Verslag van de 78e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap in  
Museum Meermanno in Den Haag op 21 juni 2015 

 

Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter) en Erwin Brakels 
Afwezige bestuursleden: Sander Dieben (i.v.m. werk), Richard Reiman (ziek) en René Wanders 
Notulen: Margreet de Kloe (medewerkster van Het Stripschap)                                                             
Assistentie: Ronald Kroon (medewerker van Het Stripschap)                                                                
Aanwezige leden:  Chris van Brenk, Jan Hissink, Cok Jouvenaar, Ivo Ketelaar, Alexander Ketelaar, 
Caroline van der Lee, Ton van Lier, Bis Mahabir, John van der Mark, Reinier Malasch, Ine van 
Meenen, Martin van Meenen, Alex Odijk, Onno Oliver, Arco van Os, Hans Pols, Will Ross, Evert van 
der Spek, Siebe Vriend, Jos van Waterschoot 
Afmeldingen:   Theo van Anraad, Rob Crawfurd, Rob van Eijck, Wim de Jong, Ton Meijering, Rik 
Mooren, Willem Naber, Bonne Pander, Rob Schippers, Martijn van Velthoven en Han Vonk 
 

1.  Opening  
       Meerten opent de ALV om 13.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom en stelt zichzelf, Erwin, 
       Ronald en Margreet voor aan de overige aanwezigen. 
       Helaas heeft Het Stripschap in deze periode geen compleet bestuur. 
       René Wanders is als penningmeester uit beeld geraakt omdat het al langere tijd niet lukt contact 
       met hem te krijgen. Op 15 juni is hem een aangetekende brief gestuurd met het verzoek per 
       omgaande contact op te nemen met Meerten. Inmiddels is er contact geweest met Erwin, maar 
       daar is het bij gebleven.  Sander kan helaas niet aanwezig zijn in verband met  zijn werk en heeft  
       bovendien aangegeven zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen (zie punt 7 van de  
       agenda). 
       Richard is afwezig door ziekte. 
       Kandidaatbestuursleden worden daarom dringend verzocht zich aan te melden bij Meerten  
       (info@stripschap.nl). Zie ook punt 4 van de agenda.    

2.  Vaststellen van de agenda 
      Arco vraagt zich af waarom er weer moet worden gesproken over de open brief aan het 
        bestuur en de leden van Het Stripschap van Jos van Waterschoot en anderen, waarover in de 
        vorige vergadering al drie kwartier is gesproken.  
        Reinier sluit zich bij Arco’s mening aan. 
        Meerten verduidelijkt dat deze brief bij punt 3 van deze agenda weer aan de orde komt, omdat  
        er in de vorige vergadering niemand van de ondertekenaars van de brief aanwezig kon zijn. 
        Om die reden zal de brief nogmaals kort bij punt 3 aan de orde komen. 

3.   Ingekomen stukken, waaronder de brief, genoemd onder agendapunt 2 
      Martin vraagt waarom de brief van Jos van Waterschoot e.a. geschreven is zoals hij is. 
        Naar het idee van Jos voegt Het Stripschap nu niet veel meer toe aan wat er op stripgebied al is. 
        Vroeger was Het Stripschap een vraagbaak in de stripwereld. 
        Meerten deelt mee, dat Het Stripschap nog wekelijks wordt benaderd met vragen op 
        stripgebied.  
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         Het gaat Jos echter vooral om taken waar nu niemand voor is, zoals het werven van  
         fondsen e.d. voor Het Stripschap. Het Stripschap moet die rol juist wel willen vervullen,  
         waardoor de vereniging aan waarde wint. 
         Meerten stelt dat Het Stripschap dit zeker zou kunnen doen als de vereniging daartoe in  
         staat zou zijn. De mensen die beschikbaar zijn, doen wat ze kunnen, maar fondsenwerving is 
         een niet te onderschatten specialisme. 
         De vraag van Ton, of Jos dit niet zelf zou kunnen gaan doen, wordt door Jos ontkennend 
         beantwoord, aangezien hij al een volle baan heeft. 
         Jos vindt de oorspronkelijke bedoeling van De Stripdagen om strips te promoten wel geslaagd.            

        Cok vraagt zich af of De Stripdagen in déze vorm nog wel levensvatbaar zijn. 
         Meerten stelt dat alles ‘open’ ligt. Het bestuur denkt hier ook over na en verwelkomt alle 
         ideeën voor verandering en/of verbetering van De Stripdagen.  
         Arco herinnert de ALV er aan dat hier in de vorige vergadering ook uitgebreid over is gesproken, 
         maar wat heb  je zonder stripblad en evenement de leden nog te bieden? 
         Hans is het ermee eens, dat Het Stripschap dingen speciaal voor de leden moet blijven 
         organiseren. 
         Cok stelt voor De Stripdagen te laten aanhaken bij bijvoorbeeld Stripfestival Breda,  
         eventueel ten dele wat betreft toegangsprijzen en gratis striptas voor de leden. 
         Meerten wijst er op, dat het moeilijk blijkt te zijn om evenementen samen met anderen  
         of andere organisaties of andere evenementen te organiseren. Samenwerking met  
         Stripdagen Haarlem is nooit echt uit de verf gekomen, vanwege het grote cultuurverschil. 
         Een eigen festival voor de leden van Het Stripschap blijft nodig. 
         Caroline stelt voor om van De Stripdagen een Stripdag te maken, eventueel in de vorm van een  
         ledendag. 
         Meerten denkt dat dit misschien met de juiste middelen in de toekomst wel te realiseren is. 

         John is in de voorgaande discussies een aantal dingen opgevallen. 
         1. Als Jos vragen blijkt te krijgen, die beter door Het Stripschap beantwoord kunnen worden, 
             moet de communicatie kennelijk worden verbeterd. 
         2. Plezier in strips blijft belangrijk, mensen moeten er lol in houden. Dat aspect mist hij in alle  
             discussies. 
         Meerten vindt dat de contacten van het Stripschap(bestuur) met de leden veel moeite 
         kosten. Door de leden wordt maar moeizaam gereageerd op vragen van Het Stripschap. 
         Op de beurzen, waar Het Stripschap met een stand is vertegenwoordigd, is het contact met 
         de leden vaak minimaal. 
         John erkent dit verschijnsel ten dele, maar roept het bestuur toch op de leden uit te dagen en 
         daarbij een keuze te maken uit het aantal contactmogelijkheden.  
         Kan er een denktank worden geformeerd? Het Hergé genootschap heeft een goede achterban 
         en verzorgt unieke uitgaven. Het is misschien aan te raden contact op te nemen met dit  
         genootschap? 
         Meerten antwoordt, dat een denktank in ieder geval in de planning zit. 
         De vraag van Caroline, hoe Het Stripschap aantrekkelijk kan blijven voor nieuwe, jonge leden 
         zal daar ook aan de orde komen. Op dit moment ontbreekt de menskracht voor ledenwerving. 
         In het dagelijks leven zijn de meeste vrijwilligers nauwelijks beschikbaar. 
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          Er moeten in ieder geval mensen bij komen die iets doen op het gebied van beleid e.d. 
          Willem Naber en Ton Schuringa hebben al aangeboden mee te helpen met  
          de organisatie van De Stripdagen in 2016. 
           
          Tenslotte is er een ingekomen brief van een belangrijk medewerker van de laatste Stripdagen,  
          waarin wordt uitgelegd waarom De Stripdagen niet helemaal zijn gelopen zoals de bedoeling 
          was. De brief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

4.     Mededelingen, o.a. over de penningmeester, en een oproep voor  
        kandidaten voor het bestuur 
        Hoewel Meerten vele malen – tevergeefs ‐ heeft geprobeerd met René Wanders  in contact te 
          komen, deelt Martin mee hem nog recent te hebben gesproken, maar niet uitgebreid over de 
          situatie. Helaas zijn, zoals Meerten meedeelt, ook andere bestuursleden er niet in geslaagd om  
          contact met hem te krijgen. 
          Het penningmeesterschap moet nu worden overgedragen, omdat de financiën van  
          Het Stripschap en De Stripdagen anders niet op orde kunnen worden gebracht. 
          Erwin beheert de financiën nu en wordt daarbij ondersteund door Arco en Theo, zodat de 
          lopende inkomsten en uitgaven wel worden bijgehouden, maar de laatste officiële jaarrekening 
          is van 2012. 
          Arco voegt daaraan toe, dat niet bekend is tot wanneer de boekhouding, die in oktober 2012  
          is overgedragen aan René, door hem is bijgehouden.  
          Er moet nu met spoed duidelijkheid komen over de financiële situatie van Het Stripschap en 
          De Stripdagen. 
          In verband daarmee zal Meerten nogmaals een aangetekende brief ‐met als uiterste datum van  
          inlevering van de financiële stukken op 1 augustus a.s.‐ aan René sturen. 
          Als hij hier geen gehoor aan geeft, is er sprake van verduistering van die stukken. 
          Op 20 september  a.s. zal in verband hiermee opnieuw een ALV worden gehouden om de 
          financiële situatie van Het Stripschap en De Stripdagen te bespreken.          

          Erwin neemt binnenkort contact op met het vorig jaar afgetreden bestuurslid Kitty Raaphorst 
          over de administratie van haar activiteiten, zoals de beurzen en de veilingen. 

5.    Verslag van de 77e ALV van 16 november 2014 
       Naar aanleiding van de tekst: 
         Pagina 2, punt 3, de 13e regel van onderen: 
         “……van StripNieuws, maar Reinier Malasch deelt deze zorgen niet.” wijzigen in  
         “……van StripNIeuws. Reinier Malasch deelt deze zorgen.”  
 
         Pagina 6, punt 13: 
         De tekst onder dit punt wijzigen in: 
         Desgevraagd deelt Meerten mede, dat oude Stripschap Specials zijn na te bestellen 
         door contact op te nemen met Arco. 
         Hierna wordt de tekst van het verslag vastgesteld. 

         Naar aanleiding van het verslag: 
       Met betrekking tot de informatie over de prijsuitreikingen vond Arco de uitreiking van de 
         penningen het dieptepunt van De Stripdagen. 



Pagina 4 van 8 
 

         Reinier verzoekt de volgende keer meer rekening te houden met een uitloop van de 
         vergadering, zodat er genoeg tijd is voor de bespreking van alle agendapunten. 
         
         Martin benadrukt het belang van een betere communicatie tussen de bestuursleden  
         onderling en van het bestuur met de leden. 
         Meerten is het daarmee eens, maar wijst daarnaast op het gebrek aan menskracht.   
         Bovendien verloopt de communicatie met de leden vaak moeizaam.  
         
         Jos merkt naar aanleiding van de vierde alinea op bladzijde 4 van het verslag op dat Christian  
         graag het beheer van de adressen van de Stripschapsleden wilde overnemen.  
         Waarom is hem dat geweigerd?  Ook Cok vindt, dat de voorzitter dat recht heeft.  
         Meerten deelt mee dat al anderhalf jaar voor zijn benoeming tot voorzitter met Christian 
         is besproken wat zijn takenpakket zou zijn. In verband met Christians beperkt beschikbare 
         tijd is ervoor gekozen, dat hij die tijd zou gebruiken voor andere zaken dan de  
         ledenadministratie, die al goed wordt bijgehouden door Arco.               
         Bovendien is er ‐ mede om de continuïteit te garanderen – voor gekozen om een functionaris de 
         ledenadministratie te laten doen. Er mag namelijk niets mis gaan!  

         Martin wijst er verder op, dat niet alleen Christian, maar ook Sander volgens het verslag geen 
         contact met de redactie van StripNieuws kon krijgen.  
         Cok spreekt dit tegen, aangezien hij bijna maandelijks contact had met Sander. 
         Meerten verduidelijkt dat Sander weliswaar contact heeft met de redactie van StripNieuws  
         maar dat dit puur van praktische aard is en niet gaat over de inhoud van het blad. 
         Dat laatste ligt blijkbaar al jaren heel gevoelig. 

         Naar aanleiding van de tweede helft van bladzijde 3 van het verslag benadrukt Martin dat 
         het hem er om ging, waarom er in de loop der jaren zoveel bestuursleden zijn weggegaan. 
         Chris zegt toe daar zo mogelijk navraag naar te willen doen. 

6.    Verenigingsverslag en Financieel Verslag 2014/2015 
       Caroline stipt de volgende punten aan. 
         a. Naar aanleiding van pagina 2, onder ‘De donateurs’: 
             In plaats van De Vriendenloterij  valt ook te denken aan een aanvraag bij het Prins Bernhard 
             Cultuurfonds voor een donatie.  
         b. Het succes van Het Stripschap/De Stripdagen wordt nu ieder jaar opnieuw bekeken, maar  
             is het niet verstandiger om te kijken welke trend zichtbaar wordt. 
         c. Als er ergens positieve PR mee te behalen is, zijn het wel de Stripschapsprijzen. 
             Om die PR te vergroten, is het aan te raden minder prijzen uit te reiken, waardoor de 
             aandacht beter kan worden geconcentreerd. 
             Voor kookboeken is er nu heel veel PR. Hoe doen zij dat? Hoe zetten zij die prijzen neer? 
         Naar aanleiding van punt b suggereert Hans een stageopdracht aan iemand te geven om de 
         bezoekersaantallen van de diverse stripbeurzen te analyseren 

         Alex en Cok zijn het met Caroline eens, dat het aantal prijzen (bijvoorbeeld de 
         albumcategorieën) zou moeten worden verminderd, maar verschillen van mening over  
         welke prijzen dan zouden moeten vervallen. De Peter de Smet Speld zou ook komen te  
         vervallen. Maar ja, dat is wel een publieksprijs die de naam van een groot stripmaker draagt, 
         stelt Meerten. 
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         Ivo maakt zich zorgen om de stripwereld. 
         Er moet meer aandacht komen voor de winkels, de distributie, het publiek etc. 
         De discussie is niet: gaan we meer of minder doen, maar wat gaan we anders doen.   
         Iedereen heeft wel een uurtje (of meer) vrij in de maand om activiteiten te 
         ondernemen. 
         Caroline vindt toch dat het goed gaat met de strip, omdat die hun weg vinden naar het  
         publiek. Daarnaast ontwikkelt de strip zich ook op andere manieren dan alleen binnen de 
         stripwereld.  
         Volgens Meerten hangt het er van af waar je het succes van de strip aan afmeet. 
         Striptekenaars zouden  van hun werk moeten kunnen leven en dat is meestal niet zo. 
         Caroline oppert, dat dat in het verleden ook niet zo is geweest. Er is nu veel meer aandacht voor 
         de strip dan tien tot vijftien jaar geleden.  
         Meerten betwijfelt  dat. 
 
         Alex merkt nog op, dat op het Brabants Stripspektakel in Valkenswaard meer jongeren worden   
         gesignaleerd dan bij andere stripevenementen. 
 
         Hierna wordt het verslag ter kennisgeving aangenomen. 
 

7.    Afscheid van Sander Dieben als bestuurder 
       Sander heeft aangekondigd niet meer fulltime als bestuurder beschikbaar te zijn in verband met 
         zijn andere werkzaamheden. Als medewerker zal hij zijn werk voor Het Stripschap blijven doen.  
         Helaas kan hij er vandaag niet bij zijn, maar Meerten spreekt ter vergadering zijn dank uit voor 
         het vele werk dat Sander voor de vereniging deed en doet. 
         Een applaus volgt. 
 

8.    De Stripdagen 2015 en 2016 
       Een powerpoint presentatie volgt nu van De Stripdagen 2015. 
         Helaas bleef de toegezegde medewerking van het blad Tina uit, maar van de zijde van  
         Donald Duck/Sanoma is er wèl veel bijgedragen aan De Stripdagen 2015. 
         De Striptas was goed gevuld. 
         De Stripdagen 2016 staat gepland in het laatste weekend van februari 2016 in De Broodfabriek 
         te Rijswijk/Den Haag. 
         Aandachtspunten daarbij zijn: 
        ‐ 75 jaar Tom Poes 
        ‐ Haagse stripmakers 
        ‐ Stripmakers met  Indische wortels (ook vanwege Den Haag) 
        ‐ De Neuzelbeurs 
        ‐ Het Schaptheater, dat ook toegankelijk is voor bezoekers van de Neuzelbeurs 
        ‐ Prijsuitreikingen op zondag 
        ‐ Het aankondigen van primeurs, verspreid over het weekend 
        ‐ Samenwerking met De Wakkere Muis 
        ‐ Samenwerking met de Fameuze Fanclub (onder voorbehoud in 2017) 
        ‐ Het kantoorpersoneel in de omgeving van De Broodfabriek krijgt een aantrekkelijke 
           aanbieding (via de personeelsverenigingen) 
        ‐ Wat heeft Rijswijk nog meer te bieden? 
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         Cok zegt toe nog een aantal punten aan Meerten te mailen die wellicht van belang zijn  
         voor De Stripdagen 2016 (Den Haag als stad van vrede en recht, Haagse strips, over het logo,  
         inzet van de locale radio, Den Haag als deel van de provincie Haaglanden). 
         Caroline wijst er op, dat koning Willem‐Alexander vlakbij Den Haag woont.  

         Arco vraagt zich bij dit alles af op welke wijze De Stripdagen 2016 moeten worden betaald. 
         Het Stripschap/Stichting De Stripdagen kan niet ‘blind’ een nieuw evenement organiseren 
         zonder voldoende financiële onderbouwing. 
         Meerten deelt mede, dat er nu een optie op De Broodfabriek is genomen tot er meer 
         duidelijkheid is over de financiën. 
         De mensen die De Stripdagen 2015 hebben georganiseerd, zijn uit beeld verdwenen op  
         Ronald Kroon na, die altijd wel vertrouwen heeft gehad in een samenwerking met het bestuur. 
         De facturen moeten nog worden verstuurd, omdat daar tot nu toe geen tijd voor is geweest. 
         De financiën zullen met spoed samen met Arco en Erwin op orde worden gebracht. 
         Volgens de voorlopige ramingen van Arco is er door het verlies van De Stripdagen 2015 geen 
         enkele reserve meer voor De Stripdagen 2016. 
         Meerten ziet dit minder somber in, al hebben De Stripdagen 2015 meer geld gekost dan 
         was voorzien, maar hoeveel precies is nog niet bekend. Bovendien worden De Stripdagen 2016 
         anders georganiseerd dan De Stripdagen 2015. Als er echter – in het meest sombere scenario – 
         niet voldoende geld blijkt te zijn, gaan De Stripdagen 2016 niet door. Maar als dat zo is, zullen  
         de gevolgen enorm zijn.  

         Het verlies van De Stripdagen van de afgelopen jaren wordt door Het Stripschap gedekt in de 
         vorm van een lening. Het Stripschap doneert ieder jaar een bedrag aan De Stripdagen als  
         vergoeding voor de gratis toegang van de leden. Die donatie komt voorlopig te vervallen. In  
         ieder geval tot de lening is afbetaald en misschien wel daarna. 

         Zoals reeds bij punt 4 is aangekondigd, zal in verband hiermee een extra ALV worden gehouden  
         op 20 september a.s. Vóór die datum zal een begroting voor 2016 worden gemaakt op basis van 
         de inkomsten en uitgaven van 2015. 

         Op de vraag van Ton wat de deadline is voor het definitief maken van de optie op  
         De Broodfabriek, antwoordt Meerten dat de optie alleen kan verlopen als een andere  
         organisatie in het laatste weekend van februari 2016 daar iets wil organiseren en dat  
         meteen  wil vastleggen.  
          
         Voor het beleid voor de komende tijd heeft het bestuur de volgende prioriteiten geformuleerd: 

‐ De financiën van de vereniging en de stichting op orde brengen 

‐ Het bestuur versterken 

‐ De Stripdagen weer het thuisgevoel geven 

‐ Een oplossing zien te vinden voor de negatieve beeldvorming rond Het Stripschap en 
De Stripdagen 

‐ Meer overleg met de redactie van StripNieuws 

‐ Het lidmaatschap meer inhoud geven, o.a. door eigen uitgaven 
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‐ De samenwerking binnen de stripwereld stimuleren 

‐ Investeren in de strip als cultureel erfgoed 

‐ Activiteiten ter promotie van de strip ontwikkelen 

9.    De Stripschapprijzen, de Peter de Smet Speld en de  
        Bulletje en Boonestaak Schaal 
          De handhaving dan wel beëindiging van één of meer van deze prijzen en de drie  
          albumprijzen is reeds bij punt 6 aan de orde geweest en wordt op de volgende ALV verder 
          besproken. 

10.  50 jaar Het Stripschap. Het bestuur vraagt om initiatieven 
        Op dit moment zijn er geen verdere initiatieven. 

11.  De volgende ALV  
        Zoals eerder in de vergadering is besproken, is de volgende ALV op 20 september a.s.  

          De uitnodiging hiervoor verschijnt in Schapnieuws 83 in StripNieuws 60 en op de website. 

12.  Rondvraag en sluiting 
        Wat het digitaliseringsproject betreft, meldt Meerten naar aanleiding van een vraag van  
          Siebe, dat er nu alleen beeld‐ en geluidsopnamen worden gedigitaliseerd. 

          Arco deelt mee bezwaar te hebben tegen de medewerking van een (voormalig) medewerkster 
          van Het Stripschap/De Stripdagen aan StripNieuws, aangezien zij medeverantwoordelijk is 
          voor het geleden verlies bij De Stripdagen 2015. 
          Meerten vindt ook dat zij verantwoording moet afleggen voor wat er is gebeurd. Doet zij dat 
          niet dan is een functie bij StripNieuws onacceptabel. Dat heeft hij in een eerder stadium al aan  
          Jos en Cok laten weten. Maar hij is het met Jos eens dat zij niet alleen verantwoordelijk kan 
          worden gesteld voor het gehele verlies. 
          Indien nodig zal Meerten aan de redactie van StripNieuws laten weten, dat zij in ieder geval niet  
          als redactielid of medewerker van StripNieuws mag worden gepresenteerd zolang niet duidelijk  
          is wat zich rond De Stripdagen heeft afgespeeld.  
 
          Meerten dankt alle aanwezigen voor hun komst.  
          De vergadering wordt gesloten om 15.50 uur.          
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