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Verslag van de 77e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap                   in 

Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 

 

Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin 

Brakels, Sander Dieben en Richard Reiman                                                                                                                                                     

Afwezige bestuursleden: Christian Ouwens (voorzitter), Kitty Raaphorst, Remko Looze en René 

Wanders (penningmeester)                                                                                                                                

Notulen: Margreet de Kloe (medewerkster van Het Stripschap) 

Overige aanwezigen:  Chris van Brenk, Rob van Eijck, Ton van Lier, Reinier Malasch, Ine en 

Martin van Meenen, Bert Meppelink, Rik Mooren, Alex Odijk, Onno Oliver, Arco van Os, Bonne 

Pander, Hans Pols, Rob Schippers, Ton Schuringa, Albert Tol, Siebe Vriend 

 

1. Opening 

Meerten opent de vergadering – een uur later dan gepland – om 15.00 uur in  

verband met de uitloop van de Toonderdag in de vergaderzaal en heet de aanwezigen hartelijk 

welkom. 

De bestuursleden en de notuliste worden voorgesteld aan de overige aanwezigen. 

Erwin zal tijdelijk zorg dragen voor de financiële administratie tot het moment dat René 

Wanders zijn functie van penningmeester weer kan uitvoeren. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Open brief aan het bestuur en de leden van Het Stripschap van Jos van Waterschoot en anderen 

(de tekst van de brief staat ter inzage op de website van Het Stripschap) 

Samenvatting van de inhoud: 

“De indieners vinden dat Het Stripschap zichzelf in zijn huidige organisatievorm heeft overleefd 

en suggereren Het Stripschap te laten doorstarten als een organisatie die fondsen werft ter 

bevordering van activiteiten rondom strips, zoals het verzorgen van de (Stripschap)prijzen. 

Daarvoor zou de doelstelling van de vereniging in de statuten wel moeten worden herzien.” 

 

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.  

Hans Pols, oud medewerker van Stripschrift en oud voorzitter van de Commissie van de 

Stripschapprijzen, merkt echter op dat hij de tekst van de brief van harte ondersteunt en de brief 

alleen niet heeft (mede)ondertekend omdat hij met vakantie was toen hem dat werd gevraagd. 

 

Ton Schuringa heeft wel begrip voor de brief, maar signaleert twee grote problemen bij de 

voorgestelde omvorming van Het Stripschap naar een fondsenwervingsorganisatie. 

1. Het Stripschap is een vereniging en de meer dan duizend leden bepalen wat er gebeurt. Alleen 

al daarom is Het Stripschap een ongeschikte organisatie voor fondsenwerving. 

2. De leden van Het Stripschap hebben weinig belang bij een vereniging die zich alleen met 
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fondsenwerving bezig houdt. Om die reden zullen veel leden hun lidmaatschap opzeggen. 

 

Hans benadrukt de kern van het voorstel in de brief: Heeft Het Stripschap zichzelf niet overleefd? 

Waar gaan we heen met Het Stripschap? Het bestuur moet een visie ontwikkelen en van Het 

Stripschap een organisatie maken die de belangen van haar leden/consumenten behartigt.  

Meerten deelt mee dat het op zich goed gaat met Het Stripschap. Het ledenaantal blijft stabiel 

en de leden hebben baat bij wat er gebeurt. Er is in Nederland geen andere organisatie die zich 

zo breed bezighoudt met het bevorderen van  de waardering van het beeldverhaal in het 

algemeen en het Nederlandse beeldverhaal in het bijzonder. Dat is niet altijd even zichtbaar, 

vooral door een gebrek aan bestuurders en medewerkers, maar gelukkig kunnen we ook 

communiceren via StripNieuws, de website, de blog, You Tube, de digitale nieuwsbrief en 

Facebook. 

Het bestuur vindt, dat: 

a) Het Stripschap beslist niet overbodig is en 

b) er nog steeds gewerkt moet worden om de doelstelling te bereiken  

Het Stripschap is vooral een consumentenorganisatie. Het gaat erom wat Het Stripschap 

uitstraalt. De vereniging dient een algemeen belang en moet zorgen dat de affiniteit van de 

leden met de vereniging groter wordt. De belangen van de leden/consumenten worden daarbij 

uiteraard niet uit het oog verloren. Het Stripschap is niet te vergelijken met de BNS, die zich richt 

op stripmakers. 

Hierna concludeert Meerten dat het voorstel in de open brief niet wordt overgenomen door het 

bestuur. Hij bedankt Hans als vertegenwoordiger van de schrijvers van de open brief voor zijn 

bijdrage aan de discussie. 

 

Naar aanleiding van de discussie over de open brief vindt bestuurslid Richard Reiman dat Het 

Stripschap zich moet herkennen in het blad StripNieuws. Hij maakt zich zorgen over StripNieuws, 

omdat drie van de ondertekenaars van de brief deel uitmaken van de redactie van StripNieuws, 

maar Reinier Malasch deelt deze zorgen niet.  

Alex vindt StripNieuws te weinig vernieuwend en mist nieuws over bijvoorbeeld het 

stripdocumentatiecentrum. Hij is weer bereid om als vormgever aan de slag te gaan bij het blad 

maar alleen samen met anderen en alleen als dat echt nodig is. 

Na een discussie tussen Arco van Os, Reinier en Alex over de inhoud van StripNieuws zegt 

Meerten toe in het bestuur te bespreken wat er kan worden gedaan om de inhoud van het blad 

meer in overeenstemming te  brengen met de wensen van Het Stripschap. 

Sander heeft daarover wel contact gezocht met de redactie, maar dat heeft tot nu toe geen 

resultaten opgeleverd. 

Martin van Meenen vindt het overigens bijzonder dat de open brief van de leden Jos van 

Waterschoot en anderen heeft geleid tot een discussie over het blad StripNieuws. 

Het ook in de open brief genoemde vertrek van drie bestuursleden van Het Stripschap komt bij 

de punten 5 en 7 aan de orde. 

 

4. Verslag van de 76e ALV in Museum Meermanno op 5 oktober 2013 
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Naar aanleiding van de vraag van Reinier waarom dit verslag zo laat op de website van Het 

Stripschap stond, antwoordt Meerten dat het verslag ongeveer een half jaar geleden op de 

website is verschenen. Er zal naar worden gestreefd om het verslag van de 77e ALV sneller te 

publiceren. 

Naar aanleiding van de tekst van het verslag: 

Pagina 1.  

Bij de “afwezigen met kennisgeving” en bij “punt 3. Ingekomen stukken”  

moeten de namen Rob en Jan van de Nol worden gewijzigd in Rob den Houter en  

Jan den Houter. 

Hierna wordt het verslag goedgekeurd, met dank aan de notulisten. 

 

5. Verenigingsverslag 2013/2014 

Algemeen: 

Oproep naar aanleiding van de screening van het adressenbestand van de Stripschapsleden (zie 

blz. 2 van het verslag, onder het kopje ‘Aantal leden’, laatste regel): 

Margreet heeft jammer genoeg niet alle leden telefonisch of per e-mail kunnen bereiken in de 

afgelopen twee jaar voor de controle van de N.A.W.- gegevens. 

De leden die in verband daarmee nog niet door haar zijn bereikt, worden verzocht alsnog hun e-

mailadres en/of telefoonnummer aan haar door te geven op het e-mailadres  

margreetdekloe@gmail.com  en daarbij aangeven of zij voortaan al dan niet de digitale 

nieuwsbrief van Het Stripschap willen ontvangen. 

Reinier zou graag een overzicht zien van de geboortedata van de leden in verband met de 

continuïteit van bestaan van Het Stripschap. Zijn er veel jongeren of juist veel ouderen lid? 

Margreet zal zo’n overzicht samenstellen en daarbij graag gebruik maken van de expertise van 

Arco. 

Meerten deelt mee, dat het aantal leden in 2014 is gestegen van ongeveer 1000 naar ongeveer 

1050 leden, grotendeels dankzij de zeefdruk van Agent 327. 

Verder is er recent een ruilovereenkomst afgesloten wat de advertenties betreft met het blad 

Eppo. Dat heeft de werving van nieuwe leden ondersteund. 

Daar staat tegenover dat het bestuur teleurgesteld is over de reacties op de Stripschapkalender 

2013/2014. De verwachte losse verkoop op evenementen bleef uit. Bovendien was de kalender 

door het grote formaat onhandig om te verzenden.  

Naar aanleiding van het verslag, blz. 1, tweede alinea:  

Martin vindt dat, gezien het vertrek van drie bestuursleden, het nodig is om een bestuursbeleid 

en een bestuursvisie te ontwikkelen.  

Hans is het daarmee eens, maar Alex constateert wel dat er meer bestuursstabiliteit is dan vijf 

jaar geleden. 

Reinier verzoekt een toelichting te geven bij het vertrek van de bestuursleden waarna Meerten 

allereerst verwijst naar de al gegeven toelichting in het Verenigingsverslag  en daarbij opmerkt 

dat er met Kitty nog wel contact is maar niet met Christian en Remko. 

                                                                                                                                                                  Op 

mailto:margreetdekloe@gmail.com
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dit moment werken de resterende vijf bestuursleden echter goed samen aan de voorbereiding 

van De Stripdagen 2015. 

Als we terugblikken naar 2013 en kijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd, kunnen we 

achteraf constateren dat Arco gelijk heeft gehad met zijn advies in de vorige ALV om tegen het 

voorzitterschap van Christian te stemmen. 

                                                                                                                           Bij 

de vorige ALV had echter de meerderheid van de aanwezigen het gevoel dat de benoeming van 

Christian tot voorzitter een goede keus was. Hij draaide toen al meer dan een jaar mee, maar 

dat was blijkbaar geen garantie. 

Martin vindt desondanks dat een volgende kandidaat voor het voorzitterschap beter voorbereid 

moet worden. Niet alleen de feitelijke kennis van de kandidaat moet doorslaggevend zijn. 

Arco voegt daaraan toe dat de nieuwe voorzitter van Het Stripschap blij moet zijn met zijn of 

haar benoeming en de functie anders niet moet aanvaarden. 

Op de vraag van Martin of er nog een gesprek komt met de afgetreden bestuursleden 

antwoordt Meerten dat er – zo mogelijk – nog een gesprek van het bestuur met hen zal 

plaatsvinden, maar dat hun aftreden niet meer kan worden teruggedraaid. 

Christian had met name kritiek op het feit dat hij geen inzicht had in 1) het adresbestand,  

2) de gang van zaken bij StripNieuws en 3) de financiën van Het Stripschap en De Stripdagen en 

wilde daarom geen verantwoording dragen voor iets waar hij geen inzicht in had of kon krijgen. 

Meerten en Arco weerspreken het eerste punt:  de adresbestanden worden centraal 

bijgehouden door Arco en mogen uiteraard  worden ingezien.  

Wat het tweede punt betreft, meldt Meerten dat de redactie van StripNieuws heeft aangegeven 

vrijwel geen contact te hebben gehad met Christian, hoewel er steeds sprake was van het 

maken van een afspraak. 

Over het derde punt, de financiën, is regelmatig contact geweest tussen Christian en de 

penningmeester, René. 

Hoewel Christian te kennen had gegeven De Stripdagen 2015 te willen organiseren, kwam er 

geen plan van de grond. Richard deelt mee dat Christian wel uitvoerig met hem over die plannen 

heeft gesproken, alleen was de rest van het bestuur hiervan niet op de hoogte. 

Sander beaamt dat de rest van het bestuur van Het Stripschap zich daarom door het verloop 
van de tijd uiteindelijk gedwongen zag zelf aan de voorbereiding van De Stripdagen te 
beginnen. 

Hoewel Kitty al langer van plan was om af te treden, was de directe aanleiding het besluit 
van de voorzitter en een deel van het bestuur om de gesprekken met Dutch Comic Con over 
een eventuele samenwerking stop te zetten. Het bestuur had niet het idee dat een 
samenwerking in het belang was van zowel de standhouders als de vaste bezoekers. Daarbij 
zou Het Stripschap een enorme investering moeten doen om de leden gratis toegang te 
verlenen. Bovendien zou De Stripdagen zijn identiteit verliezen in de massaliteit van het 
evenement. 
Sander voegt daar aan toe, dat alle voors en tegens van een eventuele samenwerking wel 
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degelijk goed tegen elkaar zijn afgewogen. Er is overleg gevoerd met Sytse Algera, maar 
inzicht in de cijfers was onbespreekbaar. Sytse is nu zelf weg bij Dutch Comic Con. 

Naar aanleiding van een vraag van Reinier deelt Meerten verder mee dat we niet het aantal 
bezoekers op De Stripdagen 2014 hebben gehad die we wilden hebben. Oorzaken zijn 
moeilijk aan te geven, hoewel het mooie weer ons zeker parten heeft gespeeld. Om de 
doelgroep te vergroten, staan we open voor samenwerking, maar het moet wel kunnen. 
Naar samenwerking met andere stripverenigingen wordt voortdurend gezocht, maar telkens 
wordt die afgewezen. Dat zal ongetwijfeld ook een identiteitskwestie zijn. 

Rik Mooren en Chris van Brenk concluderen tenslotte dat het bestuur voortaan als één 
bestuur moet opereren en beter intern moet communiceren, waarvan akte. 
Het  verenigingsverslag wordt verder ter kennisgeving aangenomen. 
 

6. Financieel verslag: het bestuur geeft uitleg over de ontstane situatie en 
komt met oplossingen 
Meerten deelt mee dat vanwege de afwezigheid van penningmeester René Wanders de 
financiën binnenkort worden geregeld door Erwin als waarnemend penningmeester, met 
medewerking van oud penningmeester Theo van Anraad. 
Erwin zal zich eerst bezig gaan houden met De Stripdagen. Vanaf volgend jaar zal René 
Wanders dit weer gaan doen.  
Margreet maakt vanaf nu wekelijks een inventarisatie van de gedeclareerde onkosten voor 
De Stripdagen. 
Naar aanleiding van een vraag van Martin deelt Meerten mee dat Angelique Leijenhorst en 
Wilfred Legebeke deel uitmaken van de kascommissie. 

Martin zou graag meer inzicht willen hebben in de financiën van StripNieuws. Of het blad 
budgetneutraal werkt of niet, met een specificatie van de cijfers. 

Meerten antwoordt dat de financiën zo spoedig mogelijk worden geordend, in ieder geval 
vóór de volgende ALV in mei 2015. Daarbij zal ook deze vraag aan de orde komen. 

Reinier biedt hiervoor zijn hulp aan. 
 

7. Afscheid van Christian Ouwens, Kitty Raaphorst en Remko Looze. 

Meerten bedankt deze ex-bestuursleden voor de vele bewezen diensten. 
 

8. De Stripmaatschapkaart 2015 

De kaart wordt door Meerten getoond, met dank aan Herman Roozen en Pieter Hogenbirk.   
Er wordt een extra strook aan de kaart toegevoegd die kan worden losgeknipt om mee te 
nemen in de portefeuille, zodat niet de gehele kaart hoeft te worden meegenomen bij het 
bezoek aan De Stripdagen of een andere locatie waarmee een korting is afgesproken. 
Op verzoek van Alex zal er desgewenst een extra – ongeschonden – kaart ter beschikking 
worden gesteld aan de eventuele verzamelaars van Stripmaatschapkaarten. 
 

9. De Stripdagen 2015. Het bestuur kijkt vooruit naar de komende editie 

Meerten deelt mee dat het thema – zoals bekend – de zee wordt. Arco heeft zijn functie van 
festivaldirecteur ter beschikking gesteld. Er zijn inmiddels andere medewerkers bij De 
Stripdagen betrokken. Ook zijn er wat veranderingen in de indeling van Evenementenhal 
Gorinchem.  Alleen de bovenverdieping zal worden gebruikt. Het restaurant komt boven op 
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de galerij bij de roltrap. 
Het tijdstip van de prijsuitreikingen wordt naar voren verschoven en vindt dus niet meer aan 
het eind van de middag plaats.                                                                                                               
Reinier informeert of de overdracht van de organisatie goed verloopt. Arco antwoordt dat 
hem een voorstel is gedaan waar hij onmogelijk ‘ja’ tegen kon zeggen. Het voorstel houdt in 
dat hij wel de werving doet voor de beurzen en de uitwerking daarvan, bijvoorbeeld de 
beursplattegrond, maar dat zijn betrokkenheid daarna ophoudt. Dat was voor hem 
onbespreekbaar, waardoor de organisatie nu door het bestuur en een aantal medewerkers 
wordt gedaan. Dat verloopt volgens plan. 

10.  De Stripschapprijzen en de Bulletje en Boonestaak Schaal 2015: het 
bestuur komt met een voorstel voor het veranderen van de procedure 
Meerten vindt dat we PR missen rondom de prijzen. We zullen inventariseren wat de 
mogelijkheden zijn. Er zijn van te voren een aantal genomineerden. De nominaties zullen 
waarschijnlijk volgende week bekend worden gemaakt en de winnaars van de prijzen zullen 
kort voor of op De Stripdagen bekend worden. 

Alex suggereert om de prijswinnaars in december of januari bekend te maken, omdat dit 
komkommertijd is wat de pers betreft. 

Meerten zal bekijken op welke manier de beste inbreng van het publiek kan komen. Daar 
denkt het bestuur nog over na en het zal nog worden besproken met de commissie van de 
Stripschapprijzen. 
 

11. 50 jaar Het Stripschap: het bestuur geeft informatie en vraagt om 
initiatieven   
Het bestuur heeft 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. 
 

12. De volgende ALV in mei 2015 
De volgende Algemene Ledenvergadering is in mei 2015, waarop naar verwachting een 
(gedeeltelijk) nieuw bestuur zal worden gepresenteerd. 

13. Rondvraag 

Martin vraagt of oude Stripschap Specials zijn na te bestellen. 
Meerten antwoordt dat hij daarvoor contact kan opnemen met Arco. 
 

14. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 17.00 uur.  
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