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Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Boekhistorische 
Vereniging op zaterdag 12 juni 2010, 13:00 - 14:00 u, in het Graphic Design Museum te 
Breda 
 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag van de vergadering van 13 juni 2009 in de Centrale Bibliotheek Rotterdam (gaat 
hierbij) 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 
5. Jaarstukken:  - jaarverslag secretaris (gaat hierbij) 

- financieel jaarverslag 2009 (gaat hierbij) 
- verslag kascommissie 
- begroting 2011 (gaat hierbij) 

6. Benoeming kascommissie 
7. Bestuurswisseling 
 

Volgens het huishoudelijk reglement is een bestuurslid aan de beurt om af te treden. Het 
betreft mevrouw José Bouman. Zij heeft twee bestuurstermijnen van drie jaar 
volgemaak. Verder treden af de voorzitter, Bubb Kuyper, na een bestuurstermijn van drie 
jaar, en Clemens de Wolf, bestuurslid sinds 2009. Als nieuwe bestuursleden worden 
voorgesteld: 
 
Edwin Bloemsaat (1970) studeerde Mediaevistiek  in Groningen. Hij was 
lange tijd werkzaam bij een antiquariaat en boekveilinghuis in Groningen 
en werkte van 2006 tot 2009 bij de Koninklijke Bibliotheek als beschrijver 
voor de STCN op diverse locaties. Zijn hoofdinteressegebied is de 
geschiedenis van de boekband. 

  
Hans Mulder (Leeuwarden 1961) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht 
(UU). Hij werkt sinds 1988 bij de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. In 1998 werd hij 
daar aangesteld als conservator oude en bijzondere drukken. Hij geeft tevens ieder jaar 
de cursus De geschiedenis van het gedrukte boek aan de faculteit geesteswetenschappen 
van de UU. In 2009 werkte hij mee aan de tentoonstelling Beeldschone boeken 
(Catharijneconvent). In hetzelfde jaar verscheen onder redactie van hem en zijn collega’s 
Marco van Egmond (conservator kaarten en atlassen) en Bart Jaski (conservator 
handschriften) Bijzonder Onderzoek. Het boek (ook uitgegeven als website) werd 
geschreven ter gelegenheid van het 425-jarig bestaan van de Utrechtse bibliotheek. Hans 
Mulder is momenteel ook voorzitter van Blue Shield Nederland en secretaris van The 
Association of National Committees of the Blue Shield. (Blue Shield is het Rode Kruis 
voor cultureel erfgoed). 
 

8. Toekomstige activiteiten 
9. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis: presentatie en aanbieding Jaarboek 2010 
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
11. Sluiting 
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Verslag van de jaarvergadering van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging van  
zaterdag 13 juni 2009 in de Centrale Bibliotheek van de Bibliotheek Rotterdam 
 
Aanwezigen: W. van Ams-van Barschot, A. Balsem, E. Bloemsaat,  J. Bos, J. Bouman, M. 
van den Broek, M.A. Brouwer, J.A. Bruggeman, St. Claeyssens, M. van Delft, J. van Dongen, 
B. Dongelmans, M.van Duijn,  L. Eschauzier, W. Gelderblom, E. Geleijns,  P.J. Groeneveld,  
H. de Groot, J.A. Gruys, J. van Heel, W. Heijting, H. de Hoog, W. Houwers, M. Huele-de 
Keijzer, G. Huisman, E. Koolhaas-Grosfeld, L. van Krevelen, J. de Kruif,  J. van Kuilenburg, 
B. Kuyper,  J. W. van Laar,  A. Leerintveld, C. Lem, B. Leyssius, T. Macht, J. Mammen,  P. 
Manasse, M. van Melle, E. Meyer, M. de Niet, P. Pesch, N.J.M. van Poppel, , M. Smolenaars, 
J. van Veer, P. Verkruijsse., J. Vree, B. de Vries, M. v. Wijk, C. de Wolf, J. de Zoete. 
  
1.      Opening 

Drs. G.C. Reussink, directeur Bibliotheek Rotterdam, heet de NBV-leden welkom. De 
voorzitter, Bubb Kuyper, opent vervolgens de vergadering. Hij heet de aanwezigen 
nogmaals welkom en dankt de Gemeentebibliotheek voor de gastvrijheid.  

 
 2.    Vaststelling agenda 

De agenda wordt gewijzigd: agendapunt 8 ‘Verhoging contributie’ wordt agendapunt 6. 
 
3. Verslag van de vergadering van 14 juni 2008 te Nijmegen  

Dhr. J. de Zoete merkt op: Ad 5) ‘onderhoudt […] website’ moet zijn: ‘onderhoud’. 
Verder geen opmerkingen.        

 
 4.    Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van: G.J. Bierenga, T. Bolland, P. v. 
Capelleveen, H. Duits, L. Duyvendak, H. Eijssens, W. Gielen, K. van der Hoek, A.A. 
den Hollander, N. de Hommel-Steenbakkers, W. Houwers, Ch. Keijsper, J. Ros, J. 
Salman, C. van Schendel, C. Schriks,  H. Seijlhouwer, M. de Valk, A. van der Weel, D. 
Welsink.  
 

  5.    Jaarstukken   
Jaarverslag secretaris: Geen opmerkingen.  
Financieel jaarverslag 2008 (resultatenrekening en balans). Dhr. Vree leest het verslag 
van de kascommissie voor. Ter voorbereiding op het eindverslag heeft de kascommissie 
een aantal vragen aan de penningmeester gesteld. De kascommissie vroeg onder andere 
of de huidige spaarrekening gezien de actuele ontwikkelingen voldoende rente oplevert, 
of gewaarborgd is dat dit zo blijft en of het niet raadzaam is ook eens bij andere banken 
te informeren. De penningmeester antwoordt dat het hierbij om een vraag gaat die ook 
vorig jaar door de kascommissie werd gesteld. Vanwege de onrust op de financiële 
markt is men echter vooralsnog voorzichtig geweest en heeft men de spaarrekening 
aangehouden. Dit jaar zal de zoektocht naar een hogere rente echter spoedig hervat 
worden. Indien er een bank met betere rentecondities gevonden wordt, zal een overstap 
zeker overwogen worden.  Verder had de kascommissie enkele vragen en opmerkingen 
betreffende de vorm van de verslaggeving. Zo waren de verwijzingen naar de 
toelichtingen bij diverse posten niet duidelijk. De penningmeester heeft de verwijzingen 
aangepast en van superscriptcijfers voorzien (zie: definitieve jaarstukken). De 
kascommissie concludeert dat de penningmeester alle vragen naar tevredenheid heeft 
beantwoord en stelt derhalve aan de algemene ledenvergadering voor de penningmeester 
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te dechargeren. Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. Het 
bestuur van de NBV wordt gedechargeerd. 
Begroting 2010: Geen opmerkingen (zie onder: ad 6). De begroting wordt door de 
vergadering goedgekeurd. 

 
6. Verhoging contributie (vanaf 2010) 

Op de algemene ledenvergadering in 2008 werd aangekondigd dat tijdens deze 
vergadering een beslissing zou worden genomen over een verhoging van de contributie 
per 2010. De penningmeester stelt een verhoging van Euro 2,50,- voor. De vergadering 
gaat in principe akkoord. Wel wordt opgemerkt, dat dit bedrag niet voor alle 
ledengroepen kan gelden, immers betalen studenten minder en instellingen meer 
contributie. Er wordt geopperd dat aan een verhoging van 10% voor alle ledengroepen 
gedacht kan worden. De penningmeester zegt toe hier nog eens naar te kijken. 
In samenhang met de verhoging van de contributie worden vragen gesteld, die in feite de 
begroting betreffen. Mw. Balsem vraagt, waarvoor het bedrag van Euro 75,- precies is, 
dat naar de Bibliotheek van het Boekenvak gaat? De penningmeester licht toe dat het 
hierbij om een zogenaamde vakvriendschap gaat. De NBV is vakvriend van de 
Bibliotheek van het Boekenvak en steunt hiermee de beroemde Bibliotheek financieel. 
De vakvrienden worden op de hoogte gehouden van nieuwe acquisities, interessante 
tentoonstellingen en andere activiteiten van de Bibliotheek. Deze informatie wordt via de 
website van de NBV ook aan de leden door gegeven. De donatie komt uitsluitend ten 
goede aan de activiteiten van de Bibliotheek van het Boekenvak 
Dhr. Dongelmans merkt op, of het niet een beetje verwonderlijk is, dat de NBV enerzijds 
een bijdrage van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde ontvangt, terwijl de 
NBV op haar beurt weer een bedrag aan de Tiele-Stichting geeft. Dhr. Vree voegt toe dat 
het hierbij om een punt gaat, dat ook door de kascommissie aan de penningmeester is 
voorgelegd. Mw. van Delft (bestuur NBV) legt uit dat het bij het bedrag dat de NBV aan 
de Tiele-Stichting betaald niet om een subsidie of donatie gaat maar om een contributie. 
De NBV is hierdoor in feite lid of ‘aangeslotene’ bij een grotere organisatie die zich de 
bevordering van de boekwetenschap in Nederland tot doel heeft gesteld. De NBV wordt 
door de Tiele-Stichting o.a. middels een nieuwsbrief over ontwikkelingen in het 
boekenvak op de hoogte gehouden, wordt ook voor de algemene ledenvergadering 
uitgenodigd en heeft zodanig een stem in bijvoorbeeld boekhistorische activiteiten 
(lezingen, congressen etc.). Ook wordt de NBV op de website van de Tiele-Stichting als 
“aangeslotene” opgevoerd en wordt naar de website van de NBV verwezen. Verder 
vullen de NBV en de Tiele-Stichting elkaar wederzijds aan als het gaat om de 
informatie-voorzieningen op de websites. Hierover werden in het verleden afspraken 
gemaakt.   

 
7.     Benoeming kascommissie 

Dhr. J. Vree treedt na twee termijnen af. De voorzitter dankt hem voor zijn 
inspanningen. Mw. N. de Hommel-Steenbakkers zal nog een jaar aanblijven. Als nieuw 
lid van de kascommissie wordt dhr. P. Verkruijsse  (conservator Artis-Biblioteek, 
Amsterdam) voorgesteld. De vergadering gaat akkoord. 

 
8.      Bestuurswisselingen 

Volgens het huishoudelijk reglement is één bestuurslid aan de beurt om af te treden: 
Lizet Duyvendak. Zij heeft twee bestuurstermijnen van drie jaar vol gemaakt. Bubb 
Kuyper dankt haar voor haar inspanningen.   
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Als nieuwe bestuursleden worden José de Kruif en Clemens de Wolf voorgesteld. Er 
zijn door de leden geen andere kandidaten voorgedragen. De vergadering stemt unaniem 
met de voordracht in.  

 
9. Werkgroepen  

Op de Website van de NBV worden enkele werkgroepen genoemd die in het verleden 
werden opgericht, maar nu niet meer actief lijken te zijn, o.a. de werkgroepen ‘Ledeboer’ 
en ‘20ste eeuw’. Het bestuur vraagt aan de aanwezige leden of er in de zaal nog 
belangstelling voor de werkgroepen is en of de aanwezigen er meer over weten. Er is 
geen woordmelding. Het bestuur zal beraadslagen wat er verder met deze werkgroepen 
en de vermelding op de website moet gebeuren. 
 

10. Toekomstige activiteiten 
Tot nu toe geplande activiteiten zijn:  
a)  NBV-congres  2010: Voorlopige titel is: Aanstormend en  Gevestigd. Boekonderzoek 
in de Lage Landen. De datum van dit congres is op 9 april 2010 vastgesteld en zal 
plaatsvinden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. 
b) Excursie najaar 2009: Tentoonstelling ter gelegenheid van de afronding van het 
STCN-project in het Museum Meermanno in Den Haag. Een datum is nog niet 
vastgesteld. 
c) De jaarvergadering 2010 zal plaatsvinden in het Graphic Design Museum 
in Breda. 
De leden worden uitgenodigd, om suggesties voor excursies aan het bestuur door te 
geven.  
 

11. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis  
De hoofdredacteur, Berry Dongelmans, presenteert het jaarboek 2009 en overhandigt het 
eerste exemplaar aan dhr. Reussink, directeur Bibliotheek Rotterdam. Dit jaarboek is een 
‘semi-special’ een deel van de artikelen is gewijd aan de STCN ter gelegenheid van de 
afronding van dit project. Het jaarboek 2010 wordt een themanummer: “Kopij en Druk 
revisited” (zie ook: verslag algemene ledenvergadering 2008). Voor het jaarboek 2011 
worden nu al bijdragen gevraagd. 
 

12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Marieke van Delft (bestuur) deelt mee dat alle leden dit jaar samen met het Jaarboek een 
set ansichtkaarten ontvangen. Deze werden naar aanleiding van het congres 'Licht 
beduimeld' en als feestelijke afsluiting van het jubileumjaar (15-jarig bestaan NBV) 
gedrukt. Op de kaarten zijn afbeeldingen van drukwerk met gebruikssporen te zien die 
naar aanleiding van een oproep door NBV-leden en anderen zijn ingestuurd.   
 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en richt alvast een speciaal 
dankwoord aan de sprekers van de middag: Pierre Pesch, Rotterdamsch Leeskabinet en 
Adrie van der Laan, Conservator Erasmuszaal, Bibliotheek Rotterdam.  De voorzitter 
sluit de vergadering om 14:00 uur. 
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Jaarverslag van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 2009-2010 
Op 13 juni 2009 werd in samenwerking met het Rotterdamsch Leeskabinet de 16e algemene 
ledenvergadering in de Centrale Bibliotheek van de Gemeentebibliotheek Rotterdam 
gehouden. Tijdens deze vergadering werd het 16e 'Jaarboek voor Nederlandse 
Boekgeschiedenis' gepresenteerd. Het eerste exemplaar ontving de directeur drs. G.C. 
Reussink van de Openbare Bibliotheek Rotterdam uit handen van de hoofdredacteur Berry 
Dongelmans. De redactie van het jaarboek bestond dit jaar uit Berry Dongelmans 
(hoofdredacteur), Paul van Capelleveen (redactiesecretaris), Goran Proot, Gerda Huisman,  
Ad Leerintveld en Pierre Pesch.  Aansluitend op de jaarvergadering werd de middag zoals 
gebruikelijk met een inhoudelijk programma aangekleed. Drs. Pierre Pesch, bibliothecaris van 
het Rotterdamsch Leeskabinet, berichtte over de geschiedenis van het Leeskabinet, dat in 
2009 een lustrum vierde: Grenzeloos lezen: 150 jaar Rotterdamsch Leeskabinet. Dr. Adrie 
van der Laan, conservator Erasmuszaal van de Bibliotheek Rotterdam, heeft een voordracht 
over de Erasmuscollectie gehouden, die gehuisvest is in de Openbare Bibliotheek: Ik ben thuis 
waar mijn boeken zijn: Erasmus Roterodamus.  In drie ruimtes van de Gemeentebibliotheek 
waren tentoonstellingen ingericht betreffende de Erasmuscollectie, de kinderboekencollectie 
en het Rotterdamsch Leeskabinet. De NBV-leden waren uitgenodigd om deze 
tentoonstellingen in groepen te bezoeken. Conservatoren van de Gemeentebibliotheek en van 
het Leeskabinet verzorgden toelichtingen bij het getoonde.  

De NBV organiseerde in de periode 2009-2010 twee excursies voor haar leden. In 
2009 werd het ‘Short-Title Catalogue Netherlands’-project van de Koninklijke Bibliotheek 
voltooid (zie ook: www.stcn.nl). In het Museum Meermanno/ Huis van het Boek in Den Haag 
werd hieromtrent een tentoonstelling samengesteld: ‘Boekenwijsheid, Drie eeuwen kennis en 
cultuur in bijzondere boeken'. De najaarsexcursie ging op zaterdag 31 oktober naar deze 
tentoonstelling. Drs. Jos van Heel (conservator Museum Meermanno) en drs. Jan Bos 
(projectleider STCN) leidden de deelnemers vakkundig door deze tentoonstelling. Op 11 
maart 2010 waren de NBV-leden voor de voorjaarsexcursie naar de krantendrukkerij van de 
Persgroep Nederland te Amsterdam uitgenodigd. Marie-José Klaver hield een lezing over hoe 
zij als journaliste omgaat met de veranderingen in de nieuwsmedia. Klaver volgt sinds meer 
dan tien jaar de ontwikkelingen van de nieuwe media op de voet en schrijft hierover o.a. in het 
NRC Handelsblad, NRC Next en Informatie Professional. De deelnemende NBV-leden - de 
opkomst was met 42 groot – kregen in twee groepen een spannende rondleiding door de 
indrukwekkende drukkerij.    

Om de twee à drie jaar organiseert de NBV een groot boekhistorisch congres. In 
samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis vond dit congres op vrijdag 9 
april 2010 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht plaats. Met 125 deelnemers 
was het congres niet alleen volgeboekt maar zeker ook een succes. Een indrukwekkend aantal 
beginnende en gevestigde wetenschappers gaven inzichten in het actuele boekonderzoek. De 
titel van het congres was: 'Aanstormend en Gevestigd: Boekonderzoek in de Lage Landen'. 
De openingstoespraak zou gehouden worden door prof. dr. MacKenzie Owen, hoogleraar 
Informatiewetenschappen aan de UvA., die echter  wegens ziekte moest afzeggen. Emeritus 
hoogleraar dr. F. A. Janssen (Boekwetenschappen, UvA) bleek bereid op het laatste moment 
in te vallen om een toespraak over het boekonderzoek in Nederland in internationaal 
perspectief te houden.   

In deze verslagperiode was het aantal leden iets lager ten opzichte van de 
voorgaande periode  (614 in maart 2010 t.o.v. 634 in maart 2009). Er kwamen minder nieuwe 
aanmeldingen bij, terwijl het aantal afmeldingen steeg. Verschillende leden hebben bij het 
opzeggen van het lidmaatschap aangegeven dat het besluit hiertoe samenhangt met 
noodzakelijke bezuinigingen. Daarentegen is het aantal keren dat de website van de NBV in 
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de periode 2009-2010 werd bezocht licht gestegen naar gemiddeld 173 raadplegingen per dag  
(dit is inclusief de abonnees op de RSS-nieuwsdiensten van de NBV).   

Het bestuur kwam in deze periode vijfmaal voor overleg bijeen, namelijk op 15 
september 2009, 9 november 2009, 18 januari 2010, 16 maart 2010 en 17 mei 2010. Het 
bestuur bestond in 2009-2010 uit: dhr. Bubb Kuyper (voorzitter, bestuurslid vanaf 2007), mw. 
José Bouman (bestuurslid vanaf 2004), mw. Marieke van Delft (bestuurslid vanaf  2006), dhr. 
Mart van Duijn (penningmeester, bestuurslid vanaf 2007), mw. José de Kruif (bestuurslid 
sinds 2009), mw. Elisabeth Meyer (secretaris, bestuurslid vanaf 2006), dhr. Marco de Niet 
(bestuurslid vanaf 2006) en dhr. Clemens de Wolf (bestuurslid sinds 2009).  
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Resultatenrekening NBV 2009     

 Uitkomst  2009 Begroot 2009 
Inkomsten     

     
Contributie € 14.410,00   € 15.000,00   
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde € 2.200,00   € 2.000,00   
Donatie Stichting Discom1 € 500,00   € 0,00   

Rente € 499,52   € 500,00   
Overige inkomsten2 € 3.184,00   € 0,00   

Onttrekking Reserves Boekhistorische  € 499,71   € 6.713,00   
Activiteiten     

 € 21.293,23   € 24.213,00   
Uitgaven     

     
Drukkosten jaarboek  € 11.840,20   € 12.000,00   
Redactiekosten € 196,37   € 300,00   
Bureaukosten € 1.943,74   € 2.500,00   
Website3 € 2.045,61   € 0,00   

Ledenwerving € 0,00   € 500,00   
Ledenacties € 0,00   € 2.000,00   
Jaarvergadering € 824,33   € 2.000,00   
Bert van Selmlezing € 113,00   € 113,00   
Contributie Tiele Stichting € 500,00   € 500,00   
Bijdrage Bibliotheek van het 
Boekenvak 

€ 75,00   € 0,00   

Voorjaarsactiviteit € 173,00   € 400,00   
Najaarsactiviteit4 € 56,68   € 400,00   

Jubileumactiviteiten5 € 3.465,66   € 0,00   

Diverse Boekhistorische activiteiten € 59,64   € 3.500,00   
 € 21.293,23   € 24.213,00   
     

Toelichting bij de resultatenrekening    
1 Eind 2009 is de Stichting Discom opgeheven. Het bestuur van deze stichting heeft besloten  

  het vermogen te verdelen over verschillende boekhistorische instellingen, de NBV was er  

  daar één van.     
2 Bestaande uit de verkoop van oudere jaargangen van het Jaarboek voor Nederlandse 

  Boekgeschiedenis en contributiegelden voor 2008 die in 2009 zijn overgemaakt. 
3 Kosten voor de website waren in 2007 nog niet begroot voor 2009. Naast onderhoudskosten   

  waren er dit jaar kosten voor aanpassingen aan de ledendatabase. 
4 Een deel van de gemaakte kosten voor de najaarsexcursie kon pas begin 2010 betaald  

  worden. Zie daarvoor Voorziening najaarsexcursie 2009 op de balans. 
5 Bestaande uit het mapje postkaarten die naar alle leden zijn verstuurd en de excursie naar   

  De Bazel in Amsterdam op 10 november 2008, waarvoor de kosten in 2009 betaald werden.  
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Balans 2009    

    
Activa 31-12-09  31-12-08 

    
Saldi    
Girorekening ING € 4.172,44   € 1.571,67  
Plusrekening ING € 56,25   € 55,73  
Rentemeerrekening ING1 € 81,38   € 3.632,03  

Roparcorekening € 19.553,81   € 19.104,16  
    

Voorraad Jaarboeken    
Jaarboeken 2007 (5) € 35,00   € 42,00  
Jaarboeken 2008 (35) € 245,00   € 360,00  
Jaarboeken 2009 (79) € 790,00   € 0,00  

    
Debiteuren    
Lidmaatschap 2003-2007 € 0,00   € 380,00  
Lidmaatschap 2008 € 710,00   € 3.840,00  
Lidmaatschap 2009 € 590,00   € 0,00  
Uitstaande voorschotten € 650,34   € 650,34  

    
Totaal € 26.884,22   € 29.635,93  

    
Passiva    

    
Eigen vermogen € 16.110,72   € 16.951,14  
Voorziening najaarsexcursie 2008 € 0,00   € 2.684,79  
Voorziening najaarsexcursie 2009  € 238,00   € 0,00  
Voorziening ledenlijst 2009 € 535,50   € 0,00  
Voorziening boekhistorische  € 10.000,00   € 10.000,00  
Activiteiten    
Totaal € 26.884,22   € 29.635,93  

    
    

Toelichting bij de balans    
1 Vanwege achterstallige contributiebetalingen en de drukkosten van het Jaarboek was het  

  noodzakelijk het tegoed van de Rentemeerrekening over te schrijven naar de Girorekening.  

  Wanneer mogelijk zal de Rentemeerrekening weer aangevuld worden. 
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Begroting NBV 2011      
    *2011*  *2010* 

Inkomsten      
       

Contributie1   € 16.500,00   € 16.500,00  

Bijdrage Maatschappij der Letterkunde € 2.200,00   € 2.200,00  
Rente2    € 300,00   € 500,00  

Congres 2010   € 0,00   € 3.000,00  
Onttrekking Reserves Boekhistorische 
Activiteiten 

€ 4.038,00   € 8.838,00  

       
    € 23.038,00   € 31.038,00  
       
       

Uitgaven       
       

Drukkosten jaarboek   € 12.000,00   € 12.000,00  
Redactiekosten   € 300,00   € 300,00  
Bureaukosten   € 2.500,00   € 2.500,00  
Website    € 1.250,00   € 1.250,00  
Ledenwerving   € 500,00   € 500,00  
Ledenacties   € 500,00   € 500,00  
Jaarvergadering   € 2.000,00   € 2.000,00  
Bert van Selmlezing  € 113,00   € 113,00  
Contributie Tiele Stichting  € 500,00   € 500,00  
Bijdrage Bibliotheek van het 
Boekenvak 

€ 75,00   € 75,00  

Voorjaarsactiviteit   € 400,00   € 400,00  
Najaarsactiviteit   € 400,00   € 400,00  
Congres 2010   € 0,00   € 8.000,00  
Diverse Boekhistorische activiteiten € 2.500,00   € 2.500,00  

       
    € 23.038,00   € 31.038,00  
       
       

Toelichting bij de begroting     
1 Vanwege het hoger worden van de terugkerende kosten (o.a. website en jaarboek) zal de  

  contributie per 2010 met 10% verhoogd worden.    
2 Vanwege gedaalde rentetarieven zal de verwachte renteopbrengst lager zijn dan in 
voorgaande jaren. 

 
 


