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Statuten en Huishoudelijk Reglement 

De statuten en het Huishoudelijk reglement zijn vastgesteld op de 61e Algemene 
Ledenvergadering, gehouden op 27 juni 1998 te Rotterdam. 
De notariële akte waarmee ze in werking zijn getreden is op 6 juli 1998 gepasseerd ten kantore 
van Notaris Docter te Oosterbeek. 

Het Stripschap is ingeschreven in het verenigingsregister van de kamer van koophandel te 
Amsterdam onder nummer 40.531.651. 

Het archief van Het Stripschap is geregistreerd bij het Centraal Register van Particuliere Archieven 
der Rijksarchiefdienst onder nummer 1845. 

Naam en Beeldmerk van Stripschrift zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder 
nummer 890060. 

De uitgeverij van Het Stripschap is geregistreerd bij het ISBN onder nummer 70315 en uitgeverij 
Stripstift is geregistreerd onder nummer 74539. 

SCHAPnieuws is bij het ISSN geregistreerd onder nummer 1383-083X en Stripschrift onder 
nummer 0165-845X. 
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Statuten van de vereniging HET STR!PSCHAP 
Artikel 1 - Naam en zetel 

a) De vereniging draagt de naam "Het Stripschap". 

b) Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 

c) Zij is op elf oktober negentienhonderdzevenenzestig opgericht en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 

Artikel 2 - Doel 

a) De vereniging heeft ten doel de waardering te bevorderen voor het beeldverhaal in alle 
aspecten in het algemeen en het Nederlandse beeldverhaal in het bijzonder. 

b) Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het leggen en onderhouden van contacten 
met alle belangstellenden in het beeldverhaal, het uitgeven of doen uitgeven van 
publicaties, het organiseren van evenementen en met andere wettige middelen. 

Artikel 3 - Lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen en rechtspersonen.  
2. Het bestuur beslist over toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de  

Algemene Leden Vergadering alsnog tot toelating besluiten. Een toegelaten lid kan slechts 
nabetaling van de contributie lidmaatschapsrechten ontlenen.  

3. De secretaris van de vereniging is verantwoordelijk voor het nauwgezet bijhouden van een 
ledenregister.  

4. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden 
verkregen. 

Artikel 4 – Schorsing 

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een jaar, ingeval 
het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of 
gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de 
periode dat het lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden 
uitgeoefend. 

Artikel 5 - Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt: 

1a) Door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn 
lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, dan wel indien het bestuur van de vereniging 
na een besluit tot ontbinding van de desbetreffende rechtspersoon het lid maatschap heeft  
opgezegd; 

1b)   door opzegging van het lid;  

1c)   door opzegging namens de vereniging;  

1d)   door ontzegging of ontzetting. 

2a) Opzegging van het lidmaatschap kan op elk moment. De beëindiging gaat pas in  op 1 januari 
van het jaar ná het jaar waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. Zij geschiedt door 
schriftelijke kennisgeving welke voor de eerste november in het jaar voorafgaande aan het 
jaar van opzegging in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig 
heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
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verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

2b)   Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid mogelijk:                    

 binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of 
hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het 
besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door 
opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn 
verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; 

 binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere 
rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 

 
3) Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende 

verenigingsjaar door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 
drie weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de 
eerste december niet ten volle aan zijn volle geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, 
casu quo aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld 
mochten worden, heeft voldaan. Opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging 
van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt schriftelijk steeds met 
opgave van reden(en). 

4) Ontzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft 
gehandeld of wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of 
heeft benadeeld. De ontzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het 
bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis 
stelt. 

  De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te 
gaan bij de Algemene Leden Vergadering. Gedurende de beroepstermijn hangende het 
beroep is het lid geschorst. Het besluit van de Algemene Leden Vergadering tot ontzegging 
van of ontzetting uit het lidmaatschap zal moeten worden genomen met een meerderheid 
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 6 - Geldelijke middelen 

1a)  De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door: 
contributies van de leden;  

donaties;  

subsidies;  

sponsorgelden;  

erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;  

opbrengsten van evenementen;  

opbrengsten van boekverkopen;  

en overige wettige middelen. 

1b)  Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving 

2)        leder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de Algemene Leden Vergadering 
tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. 
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Artikel 7 - Bestuur 
1) Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 8. 
2) Het bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt 

vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. Indien het aantal bestuurders is gedaald 
beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste drie bestuursleden 
in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur binnen het lopende 
verenigingsjaar weer overeenkomstig de statuten is samengesteld. 

3) De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste tien 
leden, door de Algemene Leden Vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Alle 
bestuurders dienen voor aanvaarding van hun kandidatuur lid te zijn van de vereniging. 

4) Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter 
wordt steeds als zodanig door de Algemene Leden Vergadering gekozen en benoemd. 

5) De Algemene Leden Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit 
daartoe is een meerderheid vereist van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen. 

6) De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen. 

7) Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar. 

8) Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten welke krachtens de door de 
Algemene Leden Vergadering goedgekeurde begroting en binnen de daarin gestelde kaders 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar taken in overeenstemming met het doel van 
de vereniging. Zij is daarover achteraf verantwoording schuldig aan de  
Algemene Leden Vergadering. 

Artikel 8 - Vertegenwoordiging 

1) Het bestuur alsmede de voorzitter en secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te 
vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten 
vertegenwoordigen. 

2) Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden 
gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft. 

Artikel 9 - Boekjaar / Verenigingsjaar 
Het boekjaar casu quo verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Artikel 10 - Jaarstukken 

1) Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Leden Vergadering 
(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en 
legt, onder voorlegging van tenminste een balans en een financieel verslag waaruit de 
ontvangsten en uitgaven blijken, rekening en verantwoording af van zijn in het afgelopen 
boekjaar gevoerd bestuur. 

2) De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks doch uiterlijk dertig dagen voor de 
jaarvergadering, een kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen 
maken van het bestuur, voor onderzoek van de rekening en verantwoording over het 
afgelopen casu quo laatst verstreken boekjaar. De kascommissie brengt ter jaarvergadering 
verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan de kascommissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige 
doen bijstaan. 
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3) Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van 
de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
Goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering van de rekening en verantwoording 
strekt het bestuur tot decharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt. Indien de 
goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de  
Algemene Leden Vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, 
welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie 
heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde kascommissie. Binnen een maand na 
de benoeming brengt zij aan de Algemene Leden Vergadering verslag uit van haar 
bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de  
Algemene Leden Vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de 
vereniging nodig geacht worden. 

Artikel 11 - Bijeenroeping van de Algemene Leden Vergadering 

1) De Algemene Leden Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt 
door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.  

2) Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering kunnen Algemene Leden Vergaderingen 
worden gehouden, zo dikwijls dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen 
onderwerpen, wordt verzocht door tenminste vijftien stemgerechtigde leden van de 
vereniging. 

3) Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping 
van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet langer dan acht weken. Indien 
aan het verzoek tot bijeenroeping binnen dertig dagen nadat dit door het bestuur werd 
ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot bijeenroeping kunnen 
overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Leden Vergadering bijeenroept. 

Artikel 12 - Besluitvorming  

1a)    Alleen leden hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering. Zij hebben 
ieder één stem. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een 
schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Niemand kan echter voor meer dan één 
lid als gevolmachtigde optreden. 

1b)    Besluiten kunnen genomen worden door middel van een gewone meerderheid (is 
de helft plus één) van de leden die op de Algemene Leden Vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, behalve waar dit uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2) Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in 
een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Leden Vergadering.  
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, 
terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende  
Algemene Leden Vergadering. 

3) Stemming over zaken geschiedt mondeling of bij handopsteking, over personen 
schriftelijk. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Het aannemen van 
voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de 
voorzitter en met instemming van de vergadering. 
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4) Bij verkiezingen is diegene gekozen die meer dan de helft van de stemmen op zich 
heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen,   
wordt, zonodig na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen 
de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is 
degene gekozen, die bij die stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft 
verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

5) Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen 
zijn geen geldige stemmen. 

6) Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der 
stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel 
de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de 
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk 
of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze 
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke bestemming. 

 

Artikel 13 - Leiding, verslag 
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een 
der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden. 

Van het ter Algemene Leden Vergadering verhandelde wordt door de secretaris of door een door 
de voorzitter aangewezen lid der vereniging een kort verslag opgemaakt dat in de volgende 
Algemene Leden Vergadering worden geagendeerd. 

Artikel 14 - Statutenwijziging 

1) Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de  
Algemene Leden Vergadering, waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat daarin 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.  

2) Zij die de oproeping tot de Algemene Leden Vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste twee weken voor de dag der 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is 
(zijn) opgenomen, schriftelijk communiceren naar alle leden van de vereniging.  

3) De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt.  

4) Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een  
Algemene Leden Vergadering waarin tenminste vijftig stemgerechtigde leden van de 
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

5) De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een doorlopende 
tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel 
waar de vereniging haar zetel heeft. 

 
Artikel 15 - Ontbinding en vereffening 

1) De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering,     
genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waar tenminste vijfentwintig procent van het aantal stemgerechtigde leden van 
de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is (het quorum). Voorts wordt de vereniging 
ontbonden in de overige in de wet genoemde gevallen.  
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2) Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige 
of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten in een volgende, tenminste 
veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een 
meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Bij oproeping tot 
de in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter 
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping 
tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. De oproep dient 
schriftelijk naar alle leden te worden gecommuniceerd.  

3) Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 
vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de 
Algemene Leden Vergadering te bepalen zodanige doeleinden al het meest met het doel der 
vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.  

4) Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: "In liquidatie".  

5) Boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de 
vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon, gedurende tien jaar na de 
vereffening. 

Artikel 16 - Huishoudelijk Reglement 
1)  De Algemene Leden Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven 

omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden 
van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer 
en gebruik van roerende en onroerende goederen van de vereniging en alle verder 
onderwerpen waarvan regeling gewenst is. 

2)       Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de 

Algemene Leden Vergadering, op voorstel van het bestuur dan wel indien dit schriftelijk 
wordt verzocht door tenminste vijfentwintig stemgerechtigde leden van de vereniging. De 
Algemene Leden Vergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het voorstel 
tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over deze wijziging 
te beraden. 

3) Stemmingen over wijzigingen van het huishoudelijk reglement geschieden bij gewone 
meerderheid. 

4)      Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in 
strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet  
of de statuten wordt toegestaan. 

Artikel 17 - Slotbepaling 
In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist 
het bestuur, onverminderd zijn verantwoording, achteraf, aan de Algemene Leden Vergadering. 
 
Vastgesteld en inwerking getreden op 6 april 1968; gewijzigd op 9 december 1972; gewijzigd op 16 
december 1979; laatstelijk gewijzigd op 27 juni 1998. Goedgekeurd bij K.B. van 30 september 
1968, nr. 67, en bij K.B. van 4 juni 1973, nr. 15.Overeenkomstig het bepaalde in het Burgerlijk 
Wetboek, zijn de Statuten in een notariële akte opgenomen, welke akte op 19 maart 1980 
gepasseerd is ten kantore van Mr. B.J. Bouma te Amsterdam. De actuele versie van de statuten is, 
overeenkomstig het bepaalde in het Nieuw Burgerlijk wetboek, opgenomen in een notariële acte 
die op 6 juli 1998 gepasseerd is ten kantore van Mr. Docter te Oosterbeek. 



9 
 

Huishoudelijk reglement HET STR!PSCHAP 

Artikel 1 – Lidmaatschap 

1. Het Stripschap kent naast gewone leden ook ereleden, leden van verdienste en leden voor het 

leven.  

2. Het lidmaatschap van de vereniging gaat in op het tijdstip waarop de verschuldigde contributie 

voor de eerste maal bij de penningmeester is binnengekomen.  

3. Een erelid alsmede een lid van verdienste worden benoemd door de Algemene Leden 

Vergadering wegens bijzondere verdiensten jegens het stripwezen in het algemeen 

respectievelijk Het Stripschap zelf. Een voorstel tot benoeming hiertoe wordt ingediend door 

het bestuur of door tenminste vijfentwintig stemgerechtigde leden van de vereniging en dient 

uiterlijk vier weken voor de behandeling schriftelijk ter kennis van de leden te worden gebracht 

(indiening door voornoemde leden dient te geschieden bij het bestuur tenminste twaalf weken 

voor de behandeling en vergezeld te zijn van een handtekeningenlijst van deze leden). 

4. Een lid voor het leven is een gewoon lid dat ineens de daarvoor vastgestelde contributie betaalt. 

Hij is dan voor de rest van zijn bestaan lid van de vereniging. 

Artikel 2 - Donateurs 
Naast de in artikel 1, leden 1 t/m 4, beschreven leden, kent Het Stripschap ook donateurs. Donateurs 
zijn natuurlijke of rechtspersonen die jaarlijks een financiële bijdrage aan Het Stripschap leveren met 
een minimum van tweemaal het contributiebedrag of anders vastgesteld door de Algemene Leden 
Vergadering. Donateurs hebben ten aanzien van Het Stripschap dezelfde rechten als leden, met 
uitzondering van het actieve en passieve kiesrecht. 

Artikel 3 - Contributie 

1. De jaarlijkse contributie dient bij de penningmeester te worden voldaan voor 31 januari 
van het betreffende verenigingsjaar, behoudens het bepaalde in artikel 4, lid 2.  

2. Een nieuw lid voldoet de contributie van het verenigingsjaar in het jaar waarin hij toetreedt.  

3. Wegens bijzondere omstandigheden kan het bestuur aan een lid op zijn verzoek 
gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van de contributie voor een verenigingsjaar 
verlenen. 

 

Artikel 4 - Wanbetaling 

1. Van wanbetaling is sprake wanneer een lid, dat gedurende de maand januari de contributie 
voor het nieuw begonnen verenigingsjaar nog niet heeft voldaan, ook na aanmaning door of 
namens de penningmeester in gebreke is gebleven deze contributie binnen een bij die 
aanmaning gestelde termijn te voldoen. De wanbetaler zal dan van rechtswege worden 
geschorst. Met ingang van het eerst volgende verenigingsjaar zal dan zijn lidmaatschap 
automatisch beëindigd worden, tenzij voor die tijd de verschuldigde contributie betaald wordt.  

2. Deze bepaling is niet van toepassing op een lid, dat tevoren met het bestuur in overleg is 
getreden aangaande een afzonderlijke betalingsregeling. 

 

Artikel 5 - Bestuur 

1. De taakverdeling binnen het bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de 
statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.  

2. Bestuursleden die ontslag nemen dienen dit schriftelijk en met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden te doen.  

3. Indien het bestuur tijdelijk niet in volledige samenstelling functioneert zal het bestuur binnen 
drie maanden na het ontstaan van deze situatie de Algemene Leden Vergadering casu quo de 
leden hierover de gelegenheid geven zich uit te spreken.  

4. Het bestuur kan maximaal twee weken de tijd nemen om zich te beraden op een voorstel tot 
wijziging van het huishoudelijk reglement dat niet van het bestuur zelf afkomstig is. 
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Artikel 6 - Bestuursfunctionarissen 

Het bestuur kan zich in de uitvoering van zijn taak doen bijstaan door een of meer 
functionarissen, welke lid van de vereniging moet(en) zijn. De bestuursfunctionaris(sen)  is(zijn) 
verantwoordelijk jegens het bestuur, onverminderd zijn(hun) verantwoordelijkheid jegens de 
Algemene Leden Vergadering. 

Artikel 7 – Schade          
leder lid is aansprakelijk voor door hem aan de zaken der vereniging aangerichte schade. Elke 
geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen, die de betreffende 
zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de 
betrokkenen kan worden aangetoond. 

Artikel 8 - Commissies 
Zowel het bestuur als de Algemene Leden Vergadering kunnen commissies instellen voor 
allerlei zaken die het functioneren van de vereniging ten goede komen. 

Artikel 9 - Commissie van geschil 

1. Een lid van de vereniging kan een tussen hem en het bestuur, of een tussen hem en een 
ander lid, gerezen geschil ter beslissing voorleggen aan een commissie van geschil. Deze 
commissie bestaat uit 3 leden, één aan te wijzen door het betreffende lid, één aan te wijzen 
door het bestuur, en een door beide voorgenoemde commissieleden aan te wijzen derde 
persoon, die geen lid van de vereniging behoeft te zijn. 

2. De beslissing van de commissie is bindend voor beide partijen, behoudens beroep en 
uitspraak van de Algemene Leden Vergadering, welk beroep binnen een week na de 
kennisgeving van de beslissing moet worden ingesteld. Geen beroep is evenwel mogelijk 
indien de commissie tot een eenstemmig oordeel is gekomen. Dit artikel is mede van 
toepassing op een wegens het schaden van de belangen van de vereniging geschorst lid. 

Artikel 10 - Verenigingsblad 
De vereniging brengt regelmatig een verenigingsblad uit. De redactie van het 
verenigingsblad staat onder toezicht van het bestuur. Het bestuur is gehouden aan 
verantwoording over de inhoud aan de leden. 

Artikel 11 - Kernactiviteiten 

1. Het Stripschap onderkent een aantal kernactiviteiten die direct of indirect de doelstelling van 
de vereniging uitdragen.  

2. Het bestuur is bevoegd om in het kader van een betere of efficiënter verwezenlijking van deze 
doelstelling overeenkomsten met derden te sluiten betreffende de kernactiviteiten. 

3. Een overeenkomst met een derde partij betreffende een kernactiviteit mag een maximale 
looptijd van drie jaar hebben, of een dergelijke overeenkomst dient een opzegtermijn van 
maximaal één jaar te hebben. 

Artikel 12 - Stripschrift 

1. Een van de kernactiviteiten van de vereniging is de uitgave van een periodiek, genaamd 
Stripschrift, dat diepgaande informatie over strips geeft, voor een zo breed mogelijk publiek. 

2. Stripschrift wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie, de wederzijdse rechten en 
plichten van bestuur en redactie zijn in een redactiestatuut vastgelegd. Het redactiestatuut is 
goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering.  

3. Het recht op de naam en het uiteindelijke recht van uitgave van Stripschrift blijft te allen tijde 
voorbehouden aan Het Stripschap.  

4. Het abonneebestand blijft te allen tijde eigendom van Het Stripschap. 

Artikel 13 - De Stripdagen 

1. Een van de kernactiviteiten van de vereniging is de organisatie van een jaarlijks evenement, 
genaamd De Stripdagen, dat alle aspecten van strips omvat, voor een zo breed mogelijk 
publiek.  
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2. Het bestuur laat zich bij de organisatie van De Stripdagen bijstaan door deskundigen, waar 
mogelijk leden van de vereniging.  

3. Het recht op de naam en het uiteindelijke recht van organisatie van De Stripdagen blijft te allen 
tijde voorbehouden aan Het Stripschap. 

Artikel 14 - Prijzen  
Namens Het Stripschap reikt het bestuur, in principe jaarlijks, een aantal prijzen uit. Bij de toekenning 
van deze prijzen zal het bestuur zich laten adviseren door een onafhankelijke commissie. Het 
Stripschap kent de volgende prijzen: 

1. De Stripschapprijs De Stripschapprijs is een oeuvreprijs voor een stripmaker wiens werk van 
groot belang voor de Nederlandse strip kan worden geacht.  

2. De P.Hans Frankfurtherprijs Deze prijs, genoemd naar de oprichter van Het Stripschap, 
wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich op enige wijze verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de strip in het algemeen en de Nederlandse strip in het bijzonder.  

3. Het album van het jaar In twee categorieën – Album van het jaar en Jeugdalbum van het 
jaar - worden prijzen toegekend.  

4. De Bronzen Kroontjespen Deze prijs wordt toegekend aan een jonge stripmaker ter 
ondersteuning van zijn of haar werk en is in principe jaarlijks beschikbaar gedurende een 
periode van tien jaar (vanaf 2018). 
Overige prijzen, zoals de Bulletje en Boonestaak Schaal en de Cosplay Music Award, zijn 
naar het oordeel van het bestuur jaarlijks structureel beschikbaar. 
De Cosplay Music Award is een uitvloeisel van de samenwerking met Heroes Dutch Comic 
Con, maar is een idee van Het Stripschap. 
Een voorstel voor de instelling van nieuwe prijzen of wijziging van bestaande prijzen wordt 
aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. 

 
Artikel 15 – Slotbepaling 
Aan alle leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van de statuten, en van dit   
reglement ter hand gesteld. Bij wijzigingen ontvangen leden op aanvraag een nieuw  exemplaar. 

Tevens zal de tekst van de statuten en van het huishoudelijk regelement op de website van  

Het Stripschap worden gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit reglement is vastgesteld en in werking getreden op 6 juli 1998 en is laatstelijk gewijzigd op  4 
november 2018. Met ingang van laatstgenoemde  datum zijn alle  vorige (gewijzigde) reglementen 
vervallen. 
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