Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Nederlandse
Boekhistorische Vereniging op zaterdag 16 juni 2012, 12:30 - 17:00u, in
Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Verslag van de vergadering van 18 juni 2011 in het Museum
Catharijneconvent, te Utrecht (gaat hierbij)
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Jaarstukken:
- jaarverslag secretaris (gaat hierbij)
- financieel jaarverslag 2011 (gaat hierbij)
- verslag kascommissie
- begroting 2013 (gaat hierbij)
6. Benoeming kascommissie
7. Bestuurswisseling
Volgens het huishoudelijk reglement zijn twee bestuursleden aan de beurt
om af te treden. Het betreft mevrouw Marieke van Delft en mevrouw
Elisabeth Meyer. Beiden hebben twee bestuurstermijnen van drie jaar volgemaakt. Het bestuur stelt twee nieuwe bestuursleden voor:
Marijke Huisman (1972) werkt als postdoc onderzoeker bij het
Center for Historical Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij
doet onderzoek naar historische veranderingen en lokale verschillen in de
betekenissen van autobiografieën van slaven en bestudeert daartoe de
(re)productie en receptie van een aantal ‘slave narratives’ die in de periode
1789-2013 in Engeland, de VS en Nederland zijn gepubliceerd. Zij
promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift
Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt, 18501918 (Zutphen: Walburg Pers, 2008), dat verscheen als deel IX in de serie
Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel van de Dr.
P.A. Tiele Stichting. Zij studeerde Geschiedenis en Vrouwenstudies Letteren
(1990-1996) aan de Universiteit Utrecht. Personal page:
www.marijkehuisman.com.
Steven Claeyssens (1973) is collectiespecialist digitale context- en
referentiecollectie bij de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Eerder
werkte hij mee aan de STCN en inventariseerde het archief van de Leidse
uitgever Sijthoff. Als AIO, verbonden aan de Universiteit Leiden, deed hij
onderzoek naar de fondsopbouw van de Haarlemse uitgeverij de Erven F.
Bohn in de jaren 1900-1940. Hij studeerde Germaanse filologie (Nederlands
en Engels) aan de Gentse universiteit en boekwetenschap aan de Leidse.
8. Toekomstige activiteiten
9. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis: presentatie en aanbieding
Jaarboek 2012
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
11. Sluiting

1

Verslag van de jaarvergadering van de Nederlandse Boekhistorische
Vereniging van zaterdag 18 juni 2011 in Museum Catharijneconvent te
Utrecht
Aanwezigen: A. Balsem, P. Begheyn SJ, M. Benjamins, E. Bloemsaat, M.
Brouwer, F. Divendal, M. van Duijn, L. Eschauzier, E. Geleijns, P.J.
Groeneveld, P. Gumbert, R. Harms, M. van Hattum, P. de HommelSteenbakkers, H. de Hoog, F. Hoogkamer, A. Jurgens, J. de Kruif, J.W. van
Laar, M. Lechner, N. Leistra, A. Lubbers, T. Macht, J. Mammen, I.
Matthey, E. Meyer, M. Minkels, H. Mulder, M. de Niet, E. Nijhoff-Asser, P.
Nijhoff-Asser, R.A.M. Numan, P. Pesch, E. Post, G. Proot, P.L. de Reeder,
S. Rietbergen, L. Saalmink, K. Selleslach, C. Smeenk, A. Sneller, T. Streng,
R. Tieleman, M. de Valk, P. Verkruijsse, M. Vogelaar, S. van Voorst, J. de
Zoete.
1.

Opening
De voorzitter, Hans Mulder, opent de vergadering. Hij heet de
aanwezigen hartelijk welkom en dankt het Museum Catharijneconvent
voor de gastvrijheid.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt gewijzigd/ aangevuld: de voorzitter stelt voor om bij
agendapunt 10 ‘Wat verder nog ter tafel komt en rondvraag’ de vraag
aan de orde te stellen, hoe het afnemend ledenaantal tegengegaan kan
worden.

3.

Verslag van de vergadering van 12 juni 2010 te Breda
Geen opmerkingen.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van: W. van Barschot,
G.J. Bierenga, P. van Capelleveen, M. van Delft, B. Dongelmans, J.M.
van Dongen, L. Duyvendak, T. Fagel, S. Folkerts, A.J. Hovy, I. van
Kalken, Ch. Keijsper, P. Klaversma, A. Langendoen, F. Rutten, C.E.
van Schendel, J.F. Seijlhouwer, R. Stamkot, J. Ros, H. Stol, I.A.M.
Verheul, E. van der Vlist, J. Vree.

5.

Jaarstukken
- Jaarverslag secretaris: pagina 5 ‘Jaarverslag’ Jeroen Salamans moet
zijn: Salman.
- Financieel jaarverslag 2010 (resultatenrekening en balans): Dhr.
Coen Smeenk leest het verslag van de kascommissie voor. Deze heeft
de boekhouding - zonder nadere vragen aan de penningmeester - in
orde bevonden. De kascommissie stelt derhalve aan de algemene
ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren.
Er worden wel enkele vragen door de aanwezige leden gesteld: mw. de
Hommel-Steenbakkers wil weten of de Engelse vertaling van de
inleiding van het jaarboek (2010) werkelijk moest worden uitbesteed.
Zijn er binnen de eigen kring geen mensen die dit kunnen doen? Door
deze uitbesteding zijn immers de redactiekosten hoger uitgevallen dan
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begroot . De penningmeester antwoordt dat de vertaling voor een goede
prijs binnen relatief korte tijd geleverd werd en het een inhoudelijk
bijzonder jaarboek/ themanummer betreft (Kopij en druk revisited). De
Hommel-Steenbakkers vraagt verder of er niet überhaupt op de
jaarboeken bespaard kan worden, bijvoorbeeld door – als het
ledenaantal daalt – het jaarboek in een kleinere oplage te laten drukken.
Het antwoord van de penningmeester is dat door een kleinere oplage de
kosten nauwelijks verminderd worden. Bovendien is het zo dat het
bestuur de kosten voor het jaarboek elk jaar opnieuw bekijkt en
evalueert en ook wel eens met offertes van andere uitgeverijen
vergelijkt.
Mw. Lechner vraagt waarom de kosten voor de website zo hoog
zijn (uitkomst 2010: ca. 1000 Euro). Marco de Niet (webmaster)
antwoordt dat een belangrijk deel van de kosten naar hosting en
technisch onderhoud gaat. De website is bij een bedrijf (Interpulse,
Leiden) ondergebracht, dat de website heeft ontwikkeld en ook
aanpassingen en veranderingen voor de NBV doorvoert. Voordat de
NBV de website heeft laten ontwikkelen, zijn offertes bij andere
bedrijven aangevraagd. Interpulse bleek de beste aanbieder. De NBV
betaalt voor het gebruik per module (agenda, mailbox, nieuwsberichten,
etc.), en kan de kosten daarmee in principe ook sturen. Een deel van
deze modules zijn geen publiekelijk zichtbaar onderdeel van de
website. De ledendatabase bijvoorbeeld, die wel een efficiënt
instrument voor het bijhouden van de ledenadministratie is. Dhr. de
Zoete merkt in dit verband op of het niet onhandig is om maar één
webmaster te hebben. Marco de Niet antwoordt dat er wel altijd een
back-up wordt vastgesteld, op dit moment is dat Marieke van Delft.
Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Het bestuur van de NBV wordt gedechargeerd.
- Begroting 2012: mw. Balsem vraagt wat de ‘Bijdrage Bibliotheek van
het Boekenvak’ inhoudt. De penningmeester antwoordt dat we donateur
(‘vakvriend’) zijn van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak
(SBB), die ondergebracht is bij de Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam (UBA). De motivatie voor de NBV om donateur te worden
was dat het om een belangrijke collectie gaat. De SBB organiseert in
samenwerking met o.a. Bijzondere Collecties (UBA) activiteiten die
voor de leden interessant kunnen zijn (o.a. De Boekensalon) en
waarover we op onze website informeren. Het bestuur zegt toe de
‘meerwaarde’ van dit donateurschap nader te evalueren.
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.
6.

Benoeming kascommissie
Dhr. P. Verkruijsse treedt na twee termijnen af. De voorzitter dankt
hem voor zijn inspanningen. Dhr. C.W. Smeenk zal nog een jaar
aanblijven. Als nieuw lid van de kascommissie wordt mw. Tina Macht
voorgesteld. De vergadering gaat akkoord.
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7.

Bestuurswisseling
Dhr. Marco de Niet, bestuurslid vanaf 2006, heeft, wegens drukke
werkzaamheden, besloten af te treden. Hij heeft één bestuurstermijn
van drie jaar vol gemaakt, en een tweede bijna (twee jaar). Hans
Mulder dankt hem voor zijn voortreffelijke inspanningen, onder andere
bij het opzetten van de nieuwe website. Dhr. Mart van Duijn,
bestuurslid sinds 2008, treedt af als penningmeester, maar zal gewoon
bestuurslid blijven.
Als nieuwe bestuursleden worden Roeland Harms
(penningmeester) en Monika Lechner voorgesteld. Er zijn door de
leden geen andere kandidaten voorgedragen. De vergadering stemt
unaniem met de voordracht in.

8.

Toekomstige activiteiten
Het bestuur bericht over de volgende mogelijke activiteiten:
- een symposium, in samenwerking met de Dr. P.A. Tiele-Stichting,
naar aanleiding van het pamflet van jonge (Vlaamse) boekwetenschappers in De Boekenwereld waarin de Nederlandstalige
boekwetenschap , ter discussie wordt gesteld (De Boekenwereld no. 5/
2010: K. Absillis, S. van Impe, G. Proot, S. van Rossem, J. Weijermars
en M. de Wilde: ‘Thalassa! Thalassa? De laaglandse boekgeschiedenis
en haar zee van mogelijkheden’). Goran Proot, hoofdredacteur van het
jaarboek, vult aan dat de boekgeschiedenis weer meer aansluiting moet
vinden bij andere disciplines. Erik Geleijns merkt op dat ook andersom
moet worden gevraagd welke betekenis andere disciplines hebben voor
de boekwetenschap.
- een ‘letterworkshop/ symposium’ , waarin het medium schrift in al
zijn facetten (‘van runes tot digibytes’) centraal wordt gesteld voor een
breed publiek.
- in het najaar 2011 zal de tentoonstelling ‘Machtige Boeken’ in De
Librije in Edam worden bezocht.
- voor 2012 een excursie naar het Steendrukmuseum in Valkenswaard.
Zoals elk jaar worden de leden uitgenodigd om suggesties voor
excursies aan het bestuur door te geven.

9.

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis / Jaarboekredactie
De hoofdredacteur, Goran Proot, presenteert het 18de jaarboek. Hij
overhandigt het eerste exemplaar aan dhr. Marco de Niet, scheidend
bestuurslid (zie: 7. Bestuurswisseling). G. Proot dankt de redactieleden
voor hun grote inzet.
Dhr. De Zoete vraagt of iedereen bij de jaarboekredactie een artikel
kan inleveren of suggesties hiervoor kan doen. Goran Proot bevestigt
dat dit in principe mogelijk is, maar dat de redactie wel selecteert. Er
worden door de redactie ook auteurs benaderd, met name voor de
themanummers. Dhr. De Zoete wil verder weten of de inhoud van de
themanummers lang van tevoren gepland en bekend is. Dhr. Proot
antwoordt dat de thema’s eerder van nummer naar nummer worden
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bepaald. Op dit moment wordt bijvoorbeeld over een thema voor het
jubileumnummer 2013 nagedacht.
10.

Wat verder ter tafel komt en rondvraag:
- Marco de Niet bericht dat artikelen uit de jaarboeken gedigitaliseerd
en daarmee online toegankelijk worden gemaakt. De uitvoerder is de
DBNL (Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren), die hiervoor
een fonds heeft. Dhr. De Zoete vraagt of hieraan kosten voor de NBV
zijn verbonden. Marco de Niet legt uit dat dit alleen het geval is indien
de jaarboekartikelen met voorrang, binnen korte termijn,
gedigitaliseerd worden. Anders zijn hieraan geen kosten verbonden.
Het bestuur heeft voor deze variant gekozen, omdat geen haast
geboden is.
- De voorzitter wijst op de vraag die bij de vaststelling van de agenda
werd gesteld: hoe het afnemende ledenaantal kan worden tegengegaan.
Omdat eerder al werd opgemerkt dat studenten vaak lid worden, maar
na de studie afhaken, wordt voorgesteld om in plaats van een
studenten- een ‘jongeren’-tarief in te voeren (tot 30 jaar). Astrid
Balsem merkt op dat het contributiebedrag ook voor niet-studenten niet
te hoog is. Het is zinvoller om eerst de redenen voor de opzegging te
inventariseren. Verder wordt voorgesteld om niet alleen te trachten
studenten aan universiteiten te bereiken, maar ook aan HBOinstellingen, bijvoorbeeld opleidingen voor vormgeving.
Verder wordt vastgesteld dat de NBV meer aan haar zichtbaarheid
moet werken, bijvoorbeeld door folders in vakbladen en door af en toe
aanwezig te zijn op boekenbeurzen, etc.
Mw. Snel merkt op dat ook op internationale congressen folders
kunnen worden uitgedeeld. Bovendien zouden in het jaarboek meer
Engelstalige artikelen kunnen worden opgenomen. Het bestuur zal
deze voorstellen tijdens de volgende bijeenkomsten nader bespreken en
natuurlijk ook over andere mogelijkheden nadenken.

13. Sluiting
De voorzitter, Hans Mulder, dankt de aanwezigen voor hun komst en
richt alvast een speciaal dankwoord aan de sprekers van de middag:
Ruud Priem (inhoudelijk directeur van Museum het Catharijneconvent)
en Bart Jaski (conservator handschriften van de
Universiteitsbibliotheek Utrecht). De voorzitter sluit de vergadering om
12:20 uur.
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Jaarverslag van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 2011-2012
Op 18 juni 2011 werd de 18e algemene ledenvergadering in het Museum
Catharijneconvent te Utrecht gehouden. Tijdens deze vergadering werd het
18e Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis gepresenteerd. Het eerste
exemplaar ontving de heer Marco de Niet, scheidend bestuurslid, uit handen
van de hoofdredacteur Goran Proot. De redactie van het jaarboek bestond dit
jaar uit Goran Proot (hoofdredacteur), Paul van Capelleveen
(redactiesecretaris), Pierre Pesch, Ed van der Vlist, Sandra van Voorst en
Janneke Weijermars. Aansluitend op de jaarvergadering werd de middag
zoals gebruikelijk met een inhoudelijk programma aangekleed. De sprekers
waren Ruud Priem, inhoudelijk directeur van Museum het
Catharijneconvent, en Bart Jaski, conservator handschriften van de
Universiteitsbibliotheek Utrecht. Ruud Priem sprak over ‘Beeldschone
boeken in Museum Catharijneconvent: een terugblik en
toekomstperspectief.’ Bart Jaski hield een lezing getiteld ‘Speurtocht naar de
oudste handschriften en handschriftfragmenten van de Utrechtse
Paulusabdij’. Aansluitend aan deze lezingen waren de leden uitgenodigd om
het Catharijneconvent te bezoeken.
De NBV organiseerde in de periode 2011-2012 twee excursies
voor haar leden. De najaarsexcursie ging op 8 oktober naar De Librije in
Edam. Al sinds 1934 zijn de boeken van die bibliotheek in langdurig
bruikleen gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Maar in het
Edams Museum was er nu een prachtige tentoonstelling ingericht over
Machtige Boeken. De Librije van Edam en de Reformatie. Voor korte tijd
waren de oude boeken uit de Librije terug in Edam en werd aan de hand van
deze boeken en andere kerkelijke objecten getoond hoe de overgang naar het
protestantse geloof in Edam plaatsvond. De tentoonstelling werd toegelicht
door Marieke van Delft (conservator KB Den Haag en medesamensteller van
de tentoonstelling). Voorafgaand aan het museumbezoek was er gelegenheid
om onder leiding van Peter Sluisman (vicevoorzitter Edams Museum) de
Grote Kerk met de oorspronkelijke ruimte van de Librije te bezichtigen.
In het voorjaar, op 24 maart, waren alle NBV-leden voor een
bezoek aan het Nederlands Steendrukmuseum te Valkenswaard uitgenodigd.
Frank van Oortmerssen, directeur van het museum, hield een inleidende
lezing over de collectie. Daarna volgde een rondleiding door het museum,
met als hoogtepunt een drukdemonstratie. Beide excursies werden opvallend
enthousiast ontvangen.
De jaarvergadering wordt dit jaar op 16 juni in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam gehouden.
Over de afgelopen twee verslagperioden heeft zich reeds een lichte
daling van het aantal leden voorgedaan, die ook nu weer te constateren valt
(van 581 in maart 2011 naar 571 in maart 2012). Alhoewel de daling in deze
periode al weer lichter was dan in 2010/2011, is het afnemend ledenaantal
een terugkerend agendapunt van de bestuursvergaderingen en worden
plannen gemaakt om met name ook jonge mensen voor de NBV te
enthousiasmeren. Zo wordt universitair docenten gevraagd om actief reclame
te maken voor de NBV.
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Om meer bekendheid te krijgen, juist ook bij deze doelgroep, is de
NBV sinds 29 juni 2011 actief op Twitter (@nbvboekhist) en op dit moment
zijn er 135 volgers (stand: april 2012). De website www.boekgeschiedenis.nl
telt in deze verslagperiode gemiddeld 700 bezoekers per maand. Dat is
opvallend veel meer dan in de voorgaande periode (500 bezoekers). De
doorsnee bezoekduur is echter teruggegaan van ongeveer 2,5 naar 2 minuten
en er wordt gemiddeld 1 pagina minder bekeken (3 i.p.v. 4 pagina´s in
2010/2011).
Het bestuur kwam in deze periode vijf keer voor overleg bijeen,
namelijk in 2011 op 12 september en 24 november en in 2012 op 12 januari,
8 maart en 21 april. Het bestuur bestond in 2011-2012 uit: dhr. Hans Mulder
(voorzitter, bestuurslid vanaf 2010), dhr. Edwin Bloemsaat (bestuurslid vanaf
2010, vice-voorzitter), mw. Marieke van Delft (bestuurslid vanaf 2006), dhr.
Mart van Duijn (bestuurslid vanaf 2007), dhr. Roeland Harms
(penningmeester en bestuurslid vanaf 2011), mw. José de Kruif (bestuurslid
sinds 2009), mw. Elisabeth Meyer (secretaris, bestuurslid vanaf 2006).
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Resultatenrekening NBV 2011
Uitkomst 2011

Begroot 2011

€ 11.731,40
€ 0,00
€ 293,49
€ 3.008,50
€ 1.265,00
€ 680,00
€ 0,00
€ 16.978,39

€ 16.500,00
€ 2.200,00
€ 300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.038,00
€ 23.038,00

€ 11.061,10
€ 128,70
€ 1.646,75
€ 738,99
€ 0,00
€ 0,00
€ 949,63
€ 113,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 584,80
€ 103,15
€ 115,64

€ 12.000,00
€ 300,00
€ 2.500,00
€ 1.250,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 113,00
€ 500,00
€ 75,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 15.941,76

€ 2.500,00
€ 23.038,00

Inkomsten
Contributie1
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde²
Rente
Achterstallige contributie
Nabestelling Jaarboeken
Donatie³
Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten
Uitgaven
Drukkosten jaarboek
Redactiekosten
Bureaukosten
Website⁴
Ledenwerving
Ledenacties
Jaarvergadering
Bert van Selmlezing
Contributie Tiele Stichting
Bijdrage Bibliotheek van het Boekenvak
Voorjaarsactiviteit
Najaarsactiviteit
Najaarsactiviteit 2010⁵
Diverse Boekhistorische activiteiten8

Resultaat

€ 1.036,63

Toelichting bij de resultatenrekening
1

Een deel van de contributie voor 2011 is in 2012 geïnd (na betalingsherinnering).
Dit bedrag wordt overgemaakt in 2012 (en is dus ook opgenomen op de Balans).
3
Er is een donatie overgemaakt door een lid van 680,-, die daarmee lid voor het leven is
geworden.
4
Er volgt nog een factuur voor 2011, voor € 246,33.
⁵ Een deel van de kosten van de najaarsexcursie 2010 kon pas begin 2011 betaald worden.
2
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Balans NBV 2011
Activa
Saldi
Girorekening ING
Plusrekening ING
Rentemeerrekening ING
Spaarrekening ING¹
Roparcorekening

31-12-2011 31-12-2010
€ 2.159,80 € 2.526,06
€ 0,00
€ 56,91
€ 0,00 € 3.093,30
€ 1.184,71
€ 0,00
€ 16.075,24 € 12.816,25

Voorraad Jaarboeken
Jaarboeken 2009 (55)
Jaarboeken 2010 (4)²
Jaarboeken 2011 (92)

€ 385,00
€ 28,00
€ 920,00

€ 532,00
€ 610,00
€ 0,00

Debiteuren
Lidmaatschap 2010³
Lidmaatschap 20114
Uitstaande voorschotten⁵
Voorgeschoten dinerkosten Jaarverg.⁶
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde⁷
Totaal

€ 0,00 € 3.008,50
€ 4.768,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 650,34
€ 192,08
€ 0,00
€ 2.200,00
€ 0,00
€ 27.913,43 € 23.293,36

Passiva
Eigen vermogen
Voorziening Website⁸
Voorziening boekhistorische Activiteiten
Totaal

€ 17.667,10 € 13.408,72
€ 246,33
€ 0,00
€ 10.000,00 € 10.000,00
€ 27.913,43 € 23.408,72

Toelichting bij de balans
1
In 2011 zijn de Rentemeerrekening en de Plusrekening opgeheven en opgegaan in de
Zakelijke Spaarrekening.
2 Gezien de grote populariteit van dit jaarboek is de voorraad hiervan in maart 2012 aangevuld
met 50 nieuwe exemplaren.
³ Achterstallige contributiebetalingen over 2010 zijn alsnog geïnd in 2011.
4
In januari 2012 zijn betalingsherinneringen verstuurd voor de contributiebetaling van 2011.
Het grootste deel van de achterstallige betalingen is inmiddels binnen.
5
Dit ging om een bedrag dat al enkele jaren uitstond, maar niet meer geïnd kon worden. Het
bedrag is daarom beschouwd als verjaard.
6
Na afloop Jaarvergadering 2011 is het diner voorgeschoten door de NBV. Een deel van de
deelnemers heeft pas in 2012 dit bedrag teruggestort.
7
Deze bijdrage is bij uitzondering overgemaakt in 2012.
8
Voor 2011 moet nog een keer een kwartaalbedrag voor het onderhoud van de website worden
overgemaakt.
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Begroting NBV 2013
*2013*

*2012*

€ 16.500,00
€ 2.200,00
€ 300,00
€ 4.963,00

€ 16.500,00
€ 2.200,00
€ 300,00
€ 3.038,00

€ 23.963,00

€ 22.038,00

€ 14.000,00
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 1.250,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 113,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 2.000,00

€ 12.000,00
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 1.250,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 113,00
€ 500,00
€ 75,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 2.000,00

€ 23.963,00

€ 22.038,00

Inkomsten
Contributie
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde
Rente
Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten¹

Uitgaven
Drukkosten jaarboek ²
Redactiekosten
Bureaukosten
Website
Ledenwerving
Ledenacties
Jaarvergadering
Bert van Selmlezing
Contributie Tiele Stichting
Bijdrage Bibliotheek van het Boekenvak
Voorjaarsactiviteit
Najaarsactiviteit
Diverse Boekhistorische activiteiten

¹2013 is een jubileumjaar. De NBV zal daarom een congres organiseren.
²Vanwege het jublieumjaar zullen de drukkosten van het Jaarboek wat hoger uitvallen.
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