Verslag van de 82e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap op 3 juni 2018 om
13.30 uur in De Toneelschuur te Haarlem

Aanwezige (kandidaat-)bestuursleden:
Meerten Welleman (voorzitter), Willem Vollemans (kandidaat-penningmeester) en
Margreet de Kloe (secretaris en verslag)
Aanwezige overige leden:
Sytse Algera, Dick Bakker, Michel Gastkemper, Roel Gordijn, Ronald Kroon,
Daan Landwehr Johan, Reinier Malasch, Fred Neve, Ton Schuringa, de heer C.P. Stoffels,
Siebe Vriend en René Wanders
Afmeldingen:
Theo van Anraad, Harry Behrendt, Anne Breel, Rob van Eijck, Aat Hendrikson, Ruud Koek,
Ton Mackaaij, Rik Mooren, Willem Naber, Alex Odijk, Arco van Os, Peter Roozendaal,
Evert van der Spek, Wilbert van der Steen, Peter de Vries en Dinie de Zeeuw
1. Opening
Meerten opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Op de vraag van Reinier of dit een volwaardige algemene ledenvergadering is, antwoordt
Meerten bevestigend. In het najaar volgt nog een algemene ledenvergadering.
Margreet deelt de in de vergadering geldende gedragsregels mee, te weten:
a. Niet door elkaar praten.
b. De voorzitter geeft het woord aan degene die zijn/haar hand opsteekt.
c. Degene die het woord krijgt, noemt eerst zijn naam ten behoeve van het verslag.
d. Verzocht wordt kort en to the point te formuleren in verband met de beperkte
vergadertijd en niet op eerder besproken punten terug te komen of van de hak op de
tak te springen.
Reinier mist een verenigingsverslag en (het verslag van) de kascommissie.
Meerten: Het verenigingsverslag komt aan de orde in de najaars-ALV.
Willem: De samenstelling van de kascommissie komt aan de orde bij punt 7.
Het verslag van de in te stellen kascommissie en de jaarrekening komen in het najaar aan de
orde in de volgende ALV.
Ook over de jaren vóór 2017 willen we alsnog financiële stukken produceren.
Naar aanleiding van de vraag van Reinier naar de hoogte van het eigen vermogen van
Het Stripschap, dat een aantal jaren geleden nog 25.000 euro was, antwoordt Willem dat er
gezien de verliezen in de afgelopen jaren nu niet meer zoveel geld in kas is.
Fred dringt er hierna op aan de volgorde van de agenda aan te houden en Roel vindt het een
goede vraag maar vindt dat de tijd genomen moet worden om dit te regelen.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3. Mededelingen en ingekomen stukken
Meerten: Naar aanleiding van de laatste Stripdagen zijn veel reacties van de leden
ontvangen, zowel positieve als negatieve. Er hebben zich 16 nieuwe leden ingeschreven.
4. Verslag van de 81e ALV
Er zijn zowel naar aanleiding van de tekst van het verslag als naar aanleiding van het verslag
zelf geen opmerkingen, zodat het verslag ongewijzigd wordt goedgekeurd.
5. Bestuursverkiezing
a. Aat Hendrikson treedt af als penningmeester
Meerten: We realiseren ons, dat we op dit punt als bestuur de leden hebben
teleurgesteld, maar het aftreden van Aat heeft toch een andere oorzaak dan de
bestuurswisselingen in de jaren vóór 2016. We hadden in december 2017 nog het gevoel
op de goede weg te zijn.
Maar uiteindelijk had Aat te weinig tijd voor het penningmeesterschap.
Willem: Daar moet wel bij worden opgemerkt, dat er ieder jaar een oproep wordt gedaan
voor nieuwe bestuursleden, maar dat levert nauwelijks resultaat op.
Dat heeft uiteraard te maken met de zwaarte van het takenpakket.
Vrijblijvende toezeggingen om nu en dan iets te doen zijn niet voldoende voor het
bestuurslidmaatschap.
b. Verkiezing nieuwe penningmeester: Willem Vollemans stelt zich kandidaat
Meerten: Willem heeft zich aangemeld om penningmeester te worden.
In de loop van de besprekingen bleek die functie heel goed bij hem te passen.
Gezien zijn inzet en plezier in het werk verwachten we met hem een heel goede
penningmeester te krijgen.
Fred en Sytse: Kan iemand het penningmeesterschap op een goede manier uitvoeren
zonder ervaring in die functie?
Willem: Ik ben nooit eerder penningmeester geweest en oud-penningmeester
Theo van Anraad houdt de boekhouding bij.
Sytse: Is het een idee om iemand naast Willem te benoemen, ter ondersteuning?
Ton: Arco is daartoe bereid en wil graag samen met Willem een overdracht van de
financiën realiseren. Daarnaast kan ik, als festivaldirecteur, zelf de penningmeester goed
ondersteunen. De nieuwe penningmeester hoeft tenslotte geen econoom te zijn om een
goed overzicht te krijgen van de financiën.
Sytse vindt dat we bij voorkeur niet alleen moeten werken met mensen waarmee ook in
het verleden gewerkt is.
Roel: De penningmeester is in ieder geval gebaat bij ondersteuning, als dat maar in de
organisatiestructuur is opgenomen.
Willem kan zich goed vinden in het voorstel van Ton: Het is niet zo heel ingewikkeld.
Er zijn geen financieel-technische problemen en Arco is bereid een goede overdracht te
doen.
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Ik wil voor de volgende ALV alles op alles zetten om met alle cijfers te komen.
Hierna wordt overgegaan tot stemming, waaruit blijkt dat alle aanwezigen en twee leden
die bij volmacht hebben gestemd vóór de benoeming van Willem Vollemans tot
penningmeester zijn.
Applaus en van harte gefeliciteerd!
c. Oproep nieuwe bestuursleden.
Michel: Aan welke bestuursleden is nog behoefte?
Meerten: We zijn uiteraard op zoek naar meedenkers, maar dan graag meedenkers
die de nodige praktische ervaring hebben. Denk dan aan publiciteit, sponsoring en
sociale media. Kennis van de stripwereld is natuurlijk een pre. Er is een aparte site voor de
Stripschapprijzen, maar die moet wel worden bijgehouden.
Reinier: De nieuwe prijs voor de Bronzen Kroontjespen staat er bijvoorbeeld niet bij.
Ton: Het is nu dweilen met de kraan open. Er is geen ruimte om het beleid te bepalen.
Willem: Er zijn veel ideeën, maar er is geen tijd om er uitvoering aan te geven.
Meerten: We zitten als het ware in een rijdende trein.
Sytse: Eerst de financiën en dan de rest!
Meerten: Maar intussen moeten er plannen worden uitgevoerd. Er moeten medewerkers
bij komen, die daaraan kunnen bijdragen. We zijn in gesprek met een kandidaat voor het
bestuur, maar hij kan er vandaag niet bij zijn.
6. Financiën
Willem: Er wordt heel veel gepraat over het verleden.
Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering heb ik mijn hulp aangeboden maar pas sinds
14 mei is alles in een stroomversnelling gekomen.
Willem Naber en ik wilden als kascommissie met Aat afspreken, maar twee dagen voor de
afspraak bleek die afspraak niet door te kunnen gaan. Naderhand heb ik de financiële
stukken bij Aat opgehaald.
7. Samenstelling kascommissie
In verband met het feit dat Willem Vollemans door zijn verkiezing tot penningmeester geen
deel meer kan uitmaken van de kascommissie wordt met algemene stemmen nu een nieuwe
kascommissie benoemd, die bestaat uit Willem Naber, René Wanders (die zich had
opgegeven als reserve in de vorige ALV) en Reinier Malasch.
De eerder in de vergadering door Reinier gedane suggestie om externe deskundigen in te
huren voor de kascommissie wordt verworpen.
8. Privacy Statement van Het Stripschap i.v.m. de nieuwe privacywetgeving
vanaf 25-5-2018
Willem: Pas laat begrepen we dat we als vereniging ook te maken kregen met de
privacywetgeving, die geldt vanaf 25 mei 2018.
Daarom hebben we een concept gemaakt, waarop commentaar van Arco is ontvangen.
Voor op- en aanmerkingen houden we ons aanbevolen.
Sytse zal nog commentaar indienen.
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9. De Stripdagen
a. Evaluatie van De Stripdagen 2018
Meerten: Er zijn al een aantal kanttekeningen geplaatst door organistor Easyfairs en
het bestuur van Het Stripschap.
In eerste instantie zouden we met De Stripdagen deelnemen aan de Dutch Comic Con in
november 2018, maar in verband met het vele werk en het formuleren van een beter plan
hebben we besloten dat uit te stellen tot 2019.
René: Is het altijd in het Paasweekend?
Ton: Nee.
Siebe: Is er al een datum gepland, waarop we de dingen met E.F. bespreken?
Ton: Dat hebben we inmiddels gedaan. De oorspronkelijke overeenkomst is met E.F.
aangegaan om:
1. Het financiële risico voor Het Stripschap te verkleinen en zo mogelijk weg te nemen;
2. De doelstelling van Het Stripschap meer te benadrukken dan in de afgelopen jaren
het geval was. Beide dingen zijn bij de afgelopen Stripdagen goed gegaan.
Het Stripschap stak altijd veel geld in De Stripdagen, waarvan 4000 euro als vergoeding
voor de gratis entree.
Voor de afgelopen editie heeft Het Stripschap naar schatting 3000 euro uitgegeven en
2500 euro inkomsten gehad, dus slechts ongeveer 500 euro uitgegeven.
René: Nu het overgrote deel van de baten voor de Stichting Stripdagen wegvalt, vraag ik
me wel af, waarom de stichting in leven moet worden gehouden.
Ton: De opbrengst van de entreetrickets en de standhuur komen nu bij E.F. terecht, maar
de kosten worden vergoed. De stichting blijft van belang omdat het een stichting is.
Een vereniging is geen bedrijf.
René: Als de activiteiten van de stichting tot nul zijn gedaald, maakt dat de stichting toch
overbodig?
Sytse wil graag een overzicht over de financiën van de stichting, maar het bestuur is daar
niet toe bereid, omdat het niet over de vereniging gaat.
Sytse: In mijn beleving heeft Het Stripschap te weinig baten en ik wil graag mijn inbreng
leveren om daar verandering in te brengen. Waarvan akte.
Roel: In hoeverre waren de leden tevreden over De Stripdagen? Een aantal standhouders
was niet zo tevreden!
Ton: 90 % van de standhouders was positief over de samenwerking als zodanig, maar er
zijn uiteenlopende ideeën over hoe het verder zou moeten.
In juli hebben we een afspraak over de volgende editie.
Van de leden hebben ongeveer net zoveel personen De Stripdagen bezocht als in 2017.
Er kwamen wel iets minder overige bezoekers dan in 2017.
Er kwamen veel standhouders niet door koudwatervrees met het idee: als het een
succes wordt, gaan we de volgende keer ook meedoen. De standhouders die er waren,
hebben bijna allemaal goed gedraaid.
Roel: Was er sprake van integratie tussen DCC en SD bezoekers?
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Ton: Die indruk hadden we wel.
Meerten: Veel DCC bezoekers kwamen naar De Stripdagen en dat werd enorm
gewaardeerd door standhouders en stripmakers. Hopelijk gaat het hier om nieuw publiek.
Roel: Blijft Het Stripschap ook in de toekomst ‘gratis’ deelnemen aan De Stripdagen?
Ton: E.F. was zeer tevreden over de hoogte van de uitgaven. We waren op 2/3 van de
begroting gebleven.
De inkomstenkant is een ander verhaal. De standverhuur viel tegen, maar we hebben
er vertrouwen in dat dat beter zal gaan bij een volgende editie.
Wat de toegang betreft, viel het E.F. ook niet mee: ongeveer 2000 mensen kwamen voor
De Stripdagen, maar daarvan werden slechts 116 tickets verkocht via de voorverkoop bij
E.F. Het is moeilijk in te schatten hoeveel dat in de toekomst wordt.
We moeten E.F. ervan zien te overtuigen, dat er 2000 bezoekers exclusief voor
De Stripdagen komen in 2019.
René: Hoe zat het met de PR voor de gratis toegang tot DCC/De Stripdagen?
Is daar voldoende bekendheid aan gegeven?
Ton: Eerst was E.F. daar niet zo enthousiast over, maar later vonden ze het prima.
Margreet: Er zijn 16 nieuwe leden bij gekomen tijdens De Stripdagen. Naar schatting
werden enkele tientallen leden vlak voor De Stripdagen lid.
Van de leden die bij de Stripschapstand langs kwamen en hun mening gaven over
De Stripdagen, was ongeveer de helft positief en de helft negatief over De Stripdagen
samen met DCC.
Sytse: Hoe zit het nu met de vereniging Het Stripschap en de Stichting De Stripdagen?
Ton: Het bestuur van de vereniging is tevens het bestuur van de stichting, althans wat
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester betreft.
Sytse: Ik zou Ton graag in de toekomst willen helpen bij de organisatie van De Stripdagen.
Ton: Graag!
10. 50 jaar Stripschap
Meerten: Er zijn plannen genoeg, maar we moeten eerst de financiën op orde hebben.
We hebben bijvoorbeeld contact met Kees Sparreboom voor een verhaal met Het Stripschap
als achtergrond. Tien jaar geleden hadden we voor deze en dergelijke zaken nog geld
gereserveerd, maar nu moeten we kijken, in hoeverre daar nog voldoende geld voor is.
Voor De Stripdagen 2018 hebben we al met Seb van der Kaaden samengewerkt en we
beraden ons nog op andere samenwerkingsvormen.
Roel: Bij deze geef ik me op als medewerker om over het beleid mee te denken.
Michel: Willen we naar een jonger ledenbestand en naar een jonger strippubliek?
Zo ja, wat moeten we veranderen aan de marketing van Het Stripschap?
11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Rondvraag.
Fred: Inmiddels ben ik ongeveer 50 jaar lid van Het Stripschap.
Het doel van Het Stripschap is dat het stripverhaal bewaard blijft en dat is gerealiseerd,
o.a. door Hans Matla.
Zouden we ons daarom nu niet moeten opheffen als Stripschap? Wat we beoogden is toch
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bereikt? Voegen we nog wel waarde toe aan de stripwereld?
Mocht het bestuur daar niet voor kiezen, dan blijf ik lid, maar we zouden daar toch over
moeten nadenken.
Meerten: Het bestuur vindt dat het werk voor Het Stripschap nog lang niet klaar is.
Ton: De doelstelling van Het Stripschap is de bevordering van de belangstelling voor het
beeldverhaal. Dat blijft zo en dus is het voortbestaan van de vereniging zinvol.
De doelstelling is nog niet vervuld.
Fred: Wat is dan de toegevoegde waarde van Het Stripschap?
Meerten: Als je kijkt naar alle activiteiten van Het Stripschap dan is de conclusie dat er geen
andere organisatie in Nederland is die zich daarmee bezig houdt.
Willem: Van de 18 nieuwe leden, die lid zijn geworden op De Stripdagen en op Stripdagen
Haarlem zijn er tien jonger dan 50 jaar.
Meerten: Daarnaast zijn er veel oudere mensen, die besluiten toch nog lid te worden. Die
zijn toch ook belangrijk!
René: Bij de algemene ledenvergaderingen zoals deze komen vooral oudere leden.
Kan er opnieuw een meting van de leeftijden van onze huidige leden komen?
Roel vindt het wel belangrijk dat Het Stripschap er is, maar anderzijds is een discussie
daarover op zijn plaats.
Michel is pas onlangs lid geworden van Het Stripschap, juist omdat hij het bestaan van de
vereniging van belang vindt.
Ton: Overigens mag de vereniging , als daartoe ooit wordt besloten, pas worden opgeheven,
als de financiën over de jaren 2013 – 2016 zijn geregeld.
Na deze discussie wordt geconcludeerd, dat alle aanwezigen het voortbestaan van Het
Stripschap belangrijk vinden, zodat het voorstel van Fred wordt afgewezen.
Sytse: Vorig jaar was er sprake van een voorgenomen samenwerking van StripNieuws met
StripGlossy. Zijn die plannen er nog?
Meerten: Dit is niet gelukt om financiële redenen. Bovendien zou in de voorgestelde
samenwerking de invloed van het bestuur op de redactie van het blad er op achteruitgaan
en de contributie van de leden zou veel hoger moeten worden.
Margreet: Bovendien is StripNieuws een ledenblad, dat volgens art. 10 van het Huishoudelijk
Reglement moet worden uitgegeven door Het Stripschap. Een fusie van de twee bladen zou
daarom sowieso niet mogelijk zijn.
Siebe: Wat de veilingen betreft: Was daar een vooraankondiging van?
Ton: Op de website.
Meerten: Er was veel materiaal bij dat uniek is.
René: Is er al meer bekend over de ziekte van Patty Klein?
Meerten: Nee, we weten alleen dat ze herstellende is en dat ze door vrienden wordt
gesteund bij dat herstel.
Reinier: Moeten we niet iets extra doen voor de leden in dit jubileumjaar?
Meerten: Er is dit jaar al een goed gevulde gratis striptas uitgedeeld aan de leden
Over een eventueel ander extraatje is nog geen besluit genomen. We hebben er als bestuur
en medewerkers al veel tijd en geld in gestoken, maar we hebben nog genoeg plannen en als
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die financieel haalbaar zijn, gaat er nog veel gebeuren.

Willem: Ik zie in de vorm van StripNieuws vier keer per jaar een blad verschijnen dat ik leuk
vind en ik ben naar DCC/De Stripdagen geweest, waar ik ook mijn kinderen voor heb
geïnteresseerd. Voor extra’s moet er wel geld zijn.
Fred: Wanneer komt er een nieuwe Stripschrift uit?
Meerten: Binnen een paar weken komt er weer een. Het laatste nummer dateert van
december 2017 en dat is inderdaad te lang geleden.
Siebe biedt tenslotte zijn diensten aan ten behoeve van de samenwerking van DCC met De
Stripdagen, waarvan akte.
Sluiting
Hierna bedankt Meerten de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om
ongeveer 15.30 uur.

Activiteiten van Het Stripschap
- Aanvraag Koninklijke Onderscheidingen
- Organisatie veilingen (in principe ten behoeve van de leden)
- Ondersteuning van exposities (Nederlands Stripmuseum)
- Ondersteuning van andere festivals (Stripdagen Haarlem)
- Organisatie stripverzamelbeurzen
- Informatie aan de media
- De Stripschapprijzen
- Beheer van de strip als cultureel erfgoed
- Ondersteuning van de organisatie van De Stripdagen
- Verenigingsblad StripNieuws
- Sociale Media: Website, blog, You Tube, Facebook, StripNieuwsbrief
- Ondersteuning voor stripmakers
- Uitleen van exposities
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