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Verenigingsverslag van de secretaris van Het Stripschap  
over 2018 (tot en met oktober 2018) 

  

Ledenadministratie 

Aan het eind van het jubileumjaar 2018 heeft Het Stripschap naar het zich laat aanzien 

iets meer leden dan in voorgaande jaren. 

Tot en met oktober hebben we in 2018 op De Stripdagen, de Noord Nederlandse 

Stripboekenbeurs in Deventer, Stripdagen Haarlem, het Kamper Stripspektakel, de 

stripbeurs in Noordwijk, het Brabants Stripspektakel en Stripfestival Breda in totaal 32 

nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast hebben zich nog na De Stripdagen 7 

nieuwe leden via de website aangemeld. Hartelijk welkom, allemaal! Helaas hebben we 

ook van een aantal leden afscheid moeten nemen door overlijden of opzegging. 

 

Bestuur – lijst met medewerkers 

Helaas hebben we op de Algemene Ledenvergadering van 3 juni jl. in Haarlem afscheid 

moeten nemen van penningmeester Aat Hendrikson in verband met gebrek aan tijd om 

deze tijdrovende functie te blijven vervullen. Als zijn opvolger is in die vergadering 

Willem Vollemans benoemd, die sindsdien met groot enthousiasme aan de slag is 

gegaan. Sinds de Algemene Ledenvergadering van 3 juni is de formele samenstelling van 

het bestuur daarom als volgt: 

Meerten Welleman: voorzitter 

Margreet de Kloe: secretaris 

Willem Vollemans: penningmeester 

Het bestuur wordt voor het bijhouden van de (leden)administratie en het contact met de 

Belastingdienst terzijde gestaan door Arco van Os. 

 

Het bestuur wordt door de volgende medewerkers structureel ondersteund: 

- Theo van Anraad (facturering en belastingdienst) 

- Ger Apeldoorn (adviezen en museumplannen)  

- Anne Breel (festivals)  

- Jeroen van Esch (website Stripschapprijzen) 

- Rutger Gret (festivals)  

- Erwin Heuperman (festivals en archief) 

- Cok Jouvenaar (redactie en vormgeving StripNieuws, commissie Stripschapprijzen) 

- Robert van der Kroft (strippromotie en museumplannen)                                                                                                                                                                           

- Ronald Kroon (actief op allerlei gebied) 

- Daan Landwehr Johan (festivals) 

- Peter Laureys (website Stripschap en blog) 

- Ton Meijering (website Stripschap en blog) 

- Willem Naber (De Stripdagen en Stripdagen Haarlem) 

- Alex Odijk (vormgeving, festivals en fotografie) 

- Richard Reiman (Bijzondere Collecties) 

- Will Ross (Bijzondere Collecties)                                                         

- Robin Schouten (Audiovisueel Striparchief en exposities) 

- Ton Schuringa (De Stripdagen en Stripdagen Haarlem) 

- Peter de Vries (adviezen, festivals en In Memoriam)                                                                                                     

- Jos van Waterschoot (redactie StripNieuws en beheerder Stripcollectie van de  

   Bijzondere Collecties)                                                                                                                                                      

- Inge Weima (website Stripdagen) 

- Dinie de Zeeuw (festivals)                                                                                       

 

En niet te vergeten de vele vrijwilligers die gedurende De Stripdagen 2018 en andere 

activiteiten weer veel hand- en spandiensten hebben verleend. 
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Jos van Waterschoot en Cok Jouvenaar hebben na 7 jaar en 28 nummers besloten te 

stoppen als redactie en vormgeving van StripNieuws. Enorm bedankt voor de jarenlange 

inzet.  

Samen met redacteur Ruud Koek en een nieuwe vormgever is het bestuur de toekomst 

van StripNieuws aan het voorbereiden. We kunnen gelukkig rekenen op de medewerking 

van een aantal redactionele medewerkers, maar uiteraard staat de deur open voor 

nieuwe medewerkers (ook voor de websites). Mail dan naar info@stripschap.nl 

Tenslotte heeft voor het eerst in lange tijd in oktober 2018 overleg plaatsgevonden 

tussen de penningmeester en de nieuwe kascommissie, bestaande uit  

Willem Naber, René Wanders en Reinier Malasch. Het verslag van de kascommissie volgt. 

                                                                                                             

Communicatie                                                                                                              

De communicatie naar de leden toe heeft tot op heden vooral via StripNieuws, berichten 

op de website(s), berichten op Facebook en de maandelijkse digitale StripNieuwsBrief 

plaatsgevonden. De website van Het Stripschap wordt inmiddels weer regelmatig 

geüpdated, mede dankzij de nieuwe redacteur Marvin Lancel. Aan de website van De 

Stripdagen wordt gewerkt en dat geldt ook voor de nieuwe website van de 

Stripschapprijzen, www.stripschapprijs.nl. 

De digitale nieuwsbrief wordt verzonden aan ongeveer 1500 abonnees, waarvan een deel 

ook lid is. Waar nodig wordt ook per post, per e-mail en/of telefonisch met leden, 

belangstellenden en andere relaties van Het Stripschap contact opgenomen.  

Daarnaast worden fotoreportages van festivals en stripnieuws ook geplaatst op de blog 

van Het Stripschap: blog.stripschap.nl. Met het updaten van HetStripschapBeweegt op 

You Tube is dankzij redacteur en vormgever Peter de Vries een begin gemaakt. 

Vergaderen 

In 2017 is één keer een ALV gehouden, te weten de 81e ALV, die plaatsvond in Het Huis 

Utrecht op 17 december 2017. Ook in 2018 is inmiddels al één keer een ALV gehouden 

op 3 juni 2018 in De Toneelschuur te Haarlem. 

In 2018 heeft het bestuur zeven keer (op 23 januari, 19 april, 14 en 21 mei, 7 juni, 16 

juli en 20 augustus) vergaderd als bestuur en twee keer – vlak voor en vlak na de zomer 

- samen met de festivaldirecteur Ton Schuringa. Dit jaar zullen nog meerdere 

vergaderingen volgen, ook in verband met De Stripdagen. 

Samenwerking met de partners in de stripwereld 

Het Stripschap onderhoudt (structureel) contact met de volgende organisaties:  

- Stichting Beeldverhaal Nederland (Stripdagen Haarlem) 

- Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam 

- Nederlands Stripmuseum te Groningen (exposities en de toekomst van het museum) 

- Space Expo te Noordwijk (exposities en toekomst stripmuseum)                                -  

- Mediadrome in Nijmegen (exposities en toekomst stripmuseum) 

- Brabants Stripspektakel (samenwerking en de toekomst van onze festivals) 
- Easyfairs (samenwerking Comic Con met De Stripdagen) 

Doelstelling is elkaar te ondersteunen bij activiteiten t.b.v. de promotie van het 

beeldverhaal in Nederland. Daarnaast streeft het bestuur naar meer onderling overleg 

tussen uitgevers, instellingen en stripmakers.      

                                                                                                                                  

Helaas is het (nog) niet gelukt om extra activiteiten en uitgaven te organiseren naar 

aanleiding van het 50-jarig jubileum van Het Stripschap, aangezien de financiële 

middelen daarvoor niet toereikend zijn. Wel werden tijdens De Stripdagen 2018 weer 

goed gevulde gratis striptassen uitgedeeld aan de leden. 

 

mailto:info@stripschap.nl
http://blog.stripschap.nl/
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Afgesloten activiteiten in 2018 

In het Paasweekend van 31 maart en 1 april werden De Stripdagen gehouden in 

samenwerking met Heroes - Dutch Comic Con in De Jaarbeurs te Utrecht. 

Ondanks het feit, dat nog niet alles probleemloos verliep, kunnen we terugkijken op een 

geslaagd evenement, waar veel mensen enthousiast over waren. O.a. de uitreiking van 

de Stripschapprijzen maakte als vanouds deel uit van het festival, evenals de veiling. 

Inmiddels is besloten ook in 2019 De Stripdagen weer samen met HDCC te organiseren 
op 23 en 24 maart in De Jaarbeurs te Utrecht. 

Op 7 april was de Noord Nederlandse Stripboekenbeurs te Deventer, waar we met een 

stand stonden en striptekenaar Robert van der Kroft. 

Van 27 mei t/m 3 juni werden Stripdagen Haarlem gehouden. Op 27 en 28 mei 

veranderde de binnenstad in één groot stripfestijn. Het Stripschap bemande in de 

Philharmonie een stand met een aantal signerende stripmakers. Medewerkers van Het 
Stripschap hielpen achter de schermen mee met de organisatie. 

Op 2 augustus was de officiële opening van Stripfestival Noordwijk met o.a. de expositie 

Comics in Space in Space Expo. Op 9 september was Het Stripschap daar 

vertegenwoordigd met een stand op de verzamelaarsbeurs van de Marten Toonder 
Verzamelaars Club. 

Op 9 september organiseerde de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum in samenwerking 

met Brinkhuis Laren de INmarkt, waar Pieter Hogenbirk en Sjors en Sjimmie te gast 

waren dankzij bemiddeling van Het Stripschap. 

Ook waren wij met onze stand aanwezig op het Kamper Stripspektakel (18 augustus), 

het Brabants Stripspektakel in Veldhoven (1 en 2 september) en Stripfestival Breda (29 
en 30 september). De expositie Grenzeloos Getalenteerd was in Breda opnieuw te zien. 

Op 3 november nemen we deel aan de Winterstripbeurs in Lochem. 

Op 24 en 25 november nemen we deel aan de Wintereditie van HDCC. Een verder 

gaande samenwerking van Het Stripschap voor deze editie van DCC is helaas niet 

haalbaar gebleken, maar in 2019 zullen De Stripdagen op 23 en 24 maart wel weer 

samen met HDCC worden georganiseerd, waarbij leden van Het Stripschap gratis 
toegang hebben. 

Opslag en archief                                                                                                      

Veel materiaal in onze opslag- en archiefruimte wordt momenteel opgeruimd, 

gedocumenteerd en eventueel verkocht. We zijn op zoek naar een betaalbare opslag- en 

archiefruimte in de regio Haarlem/Amsterdam/Utrecht. Voor suggesties kunt u mailen 
naar info@stripschap.nl. 

Geplande activiteiten in 2019 

Op de planning staan alle grote festivals, waaronder De Stripdagen in samenwerking met 

Heroes - Dutch Comic Con op 23 en 24 maart 2019.  

Hoewel de uitreiking van de gratis striptas aan de leden tijdens De Stripdagen 2018 in 

ere is hersteld, hebben andere voorgenomen activiteiten, zoals het houden van een 

symposium en de verschijning van een jubileumboek in verband met het 50-jarig 

jubileum van Het Stripschap geen doorgang kunnen vinden door een gebrek aan 

menskracht en financiële middelen. 
 

mailto:info@stripschap.nl
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Wat dit laatste punt betreft is er echter sprake van een voorzichtig financieel herstel in 

het afgelopen jaar. Bij verdere verbetering van onze financiële situatie en toename van 

het aantal medewerkers kunnen de geplande activiteiten daarom misschien in de 
komende jaren alsnog worden doorgevoerd. 

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.  

In 2018 is daar een hoge Koninklijke Onderscheiding bij gekomen. Op 26 april werden in 

Zaanstad aan Eric Heuvel de versierselen uitgereikt van Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw. Nogmaals van harte gefeliciteerd, Eric! 

Het was voor het eerst in twintig jaar dat in de gemeente Zaanstad een dergelijke hoge 

onderscheiding werd uitgereikt en we zijn blij en trots, dat deze meer dan verdiende 

onderscheiding aan Eric te beurt is gevallen. Ter ere van de decorandus organiseerde Het 

Stripschap later die dag een lunch en receptie in restaurant Gewoon Lekker. 

 

Amsterdam, oktober 2018 

  

  

 


