Verenigingsverslag van de secretaris voor 2015 - 2016
Ledenadministratie
Het aantal betalende leden was in 2015 gelijk aan eerdere jaren. Het schommelt tussen de
1000 en 1050. Ieder jaar valt er een aantal leden af en komt er een aantal leden bij.
Bestuur
Er zijn in de afgelopen perioden diverse wisselingen geweest in de samenstelling van het
bestuur. Vanaf de laatste ALV is de formele bestuurssamenstelling als volgt:
 Meerten Welleman
 Erwin Brakels
 Richard Reiman*
* Richard is begin 2016 teruggetreden uit het bestuur
Het bestuur wordt door de volgende bestuursfunctionarissen ondersteund:
 Theo van Anraad
 Margreet de Kloe
 Arco van Os (administratie en belastingdienst)
 Rik Mooren (als penningmeester van oktober 2015 tot en met juni 2016 )
 Wim de Jong (als secretaris van oktober 2015 tot en met juni 2016)
 Aat Hendrikson (als penningmeester vanaf juni 2016)
 Wim Braam (vanaf juni 2016)
 Angelo Melis (vanaf juni 2016)
 Peter de Vries (vanaf juni 2016)
Daarnaast is het bestuur dank verschuldigd aan o.a. de volgende personen voor hun steun
en adviezen:
 Ton Meijering en Peter Laureys (website en blog)
 Jos van Waterschoot (redactie StripNieuws en Bijzondere Collecties)
 Cok Jouvenaar (commissie Stripschapprijzen, redactie en vormgeving StripNieuws)
 Ronald Kroon (teveel om op te noemen)
 Alex Odijk (vormgeving en fotografie)
 Chris van Brenk (De Stripdagen)
En uiteraard de vele vrijwilligers die gedurende De Stripdagen 2016 en andere activiteiten
weer veel hand- en spandiensten hebben verleend.
Communicatie
De communicatie naar de leden toe heeft tot op heden met name via StripNieuws, berichten
op de website, berichten op Facebook en de maandelijkse StripNieuwsBrief via mail
plaatsgevonden.
Het Stripschap communiceert stripnieuws in het algemeen ook via blog.stripschap.nl

Vergaderingen
In 2015 is twee maal een ALV gehouden:
 78e ALV d.d. 21 juni 2015 in Museum Meermanno in Den Haag
 79e ALV d.d. 20 september 2015 in Museum Meermanno in Den Haag
Vanaf het toetreden van Wim en Rik als bestuursfunctionarissen heeft structureel overleg
plaatsgevonden tussen de verschillende bestuurders onderling en met de festivaldirecteur
Ton Schuringa. Voor zover mogelijk voorgenoemde conform de volgende overlegfrequentie:
 Bestuursoverleg
(elke twee maanden)
 Dagelijks bestuursoverleg
(maandelijks)
 Overleg dagelijks bestuur en festivaldirecteur
(elke twee weken)
Samenwerking met de partners in de stripwereld
Het Stripschap onderhoudt (structureel) contact met de volgende organisaties:
- Stichting Beeldverhaal Nederland (Stripdagen Haarlem)
- BKStrips
- Museum Strips!
- Bijzondere Collecties
- Nederlands Stripmuseum
- Belgisch Stripmuseum
- Strips in Beeld (Stripfestival Breda)
- Brabants Stripspektakel
- Kamper Stripspektakel
- Beroepsvereniging Nederlandse Stripmakers
- Strip Turnhout
- Stripschrift
- Brabant Strip
Doelstelling is elkaar te ondersteunen bij activiteiten t.b.v. de promotie van het beeldverhaal
in Nederland. Door de voorgenomen uitbreiding van het bestuur is het mogelijk deze
samenwerking verder uit te bouwen, met name met BKStrips en Museum Strips! in
Rotterdam, maar ook met andere partijen.
Afgesloten activiteiten in 2016
In het weekend van 27 en 28 februari vonden De Stripdagen plaats. Dit jaar voor het eerst in
De Broodfabriek in Rijswijk.
In het weekend van 4 en 5 juni vonden Stripdagen Haarlem plaats. Het Stripschap bemande
een stand en werkte achter de schermen mee aan het festival.
De ALV die op 18 juni stond gepland in Museum Strips! in Rotterdam is niet doorgegaan
omdat er nog teveel onduidelijk was over zowel bestuurlijke als financiële zaken.
De opslag en het archief van Het Stripschap en De Stripdagen is in de periode juli en
augustus verhuisd naar een nieuwe locatie.

Geplande activiteiten in 2016
September
Op 3 en 4 september zal Het Stripschap met een eigen stand aanwezig zijn op het Brabants
Stripspektakel in Veldhoven. Op 4 september wordt daar ook de 80e ALV gehouden.
Oktober
Op 15 en 16 oktober zal Het Stripschap met een eigen stand aanwezig zijn op Stripfestival
Breda.
StripNieuws
Het verenigingsblad StripNieuws 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. Tekst en
beeld voor de pagina’s van Schapnieuws worden door het bestuur aangeleverd.
Koninklijke Onderscheidingen
Het Stripschap was de afgelopen jaren (mede) verantwoordelijk voor het toekennen van een
aantal Koninklijke Onderscheidingen, 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 2018 wordt uitgereikt.
Bijzondere Collecties
Er wordt nog steeds gewerkt aan het ontsluiten van de stripcollectie. Oud bestuurslid Richard
Reiman en Stripschap medewerker Will Ross zijn hier bij betrokken. Ook Reinier Malasch
heeft hier in 2015 en 2016 korte tijd aan meegewerkt.
50 jaar Het Stripschap
In 2017 bestaat Het Stripschap 50 jaar. Er zijn plannen voor een boek, met medewerking van
Rob van Eijck en Willem van Helden, exposities, een symposium, een stripveiling en nog
veel meer.

