
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse 
Boekhistorische Vereniging (NBV)  
op zaterdag 14 juni 2014, in het Dominicanenklooster te Zwolle. 
 
 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag van de vergadering van 15 juni 2013 in het Vredespaleis te Den Haag 

(bijlage 1) 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 
5. Jaarstukken 
- jaarverslag secretaris (bijlage 2) 
- financieel jaarverslag 2013 (bijlage 3) 
- verslag kascommissie 
- begroting 2015 (bijlage 4) 
6. Benoeming kascommissie 
7. Bestuurswisseling (bijlage 5) 
8. Toekomstige activiteiten 
- NBV-lezingencyclus in Museum Meermanno 
- SHARP-congres 
- Congres 450 jaar Stadsbibliotheken in Librije te Zutphen, 9 oktober 2014 
- Symposium ‘De internationale boekhandel in het Europa van de 16e eeuw’, 30 

oktober 2014, in samenwerking met de Unión de Associacción Ibéricas e 
Ibereoamericanas del Benelux en de Ambassade van Spanje 

- Website-vernieuwing 
- Najaarsexcursie naar Restauratie-atelier KB 
- Ideeën / wensen voor excursies en activiteiten 
9. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis – verslag en presentatie  
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
11. Sluiting 
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Bijlage 1 
 
Verslag van de Jaarvergadering van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 
van zaterdag 15 juni 2013, in het Vredespaleis te Den Haag 
 
Aanwezig:  
Alex Alsemgeest, Astrid Balsem, Erik Bart, Saskia van Bergen, Jan Bos, Edwin 
Bloemsaat, Frank Divendal, Steven Claeyssens, Berry Dongelmans, J.M. van Dongen, 
Mart van Duijn, Tessa Fagel, Henk Gaasbeek, Erik Geleijns, Rinus van Hattum, Nelly 
de Hommel, Marijke Huisman, Margot IJperlaan, Steven van Impe, Immie van 
Kalken, José de Kruif, Ineke Kuik, Ad Leerintveld, Tina Macht, Joke Mammen, B. 
Meppelink, Nelleke Moser, Hans Mulder, Jeroen Peters, Fleur Praal, Jaco Rus, Irene 
Schrier, Frederik Schreuder, Agnes Sneller, Ingeborg Versprille, Hendrik Verschoor, 
F.F.A. Vechtmann, Lidy Verdegaal, Sandra van Voorst, Janneke Weijermars, 
Margreet van Wijk, Silvia Zwaaneveldt, Johan de Zoete. 
 

1. Opening 
De voorzitter, Hans Mulder, opent de vergadering. Hij dankt het Vredespaleis voor de 
gastvrijheid, en Jeroen Vervliet, bibliothecaris van het Vredespaleis, en Henk Nellen, 
biograaf van Hugo de Groot en bijzonder hoogleraar in de Ideeëengeschiedenis van de 
Vroegmoderne Tijd (EUR), voor hun lezingen. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda blijft ongewijzigd. 
 

3. Verslag van de vergadering van 16 juni 2012 te Amsterdam 
De vergadering wijst op een aantal tikfouten:  

- bij de aanwezigen: B. Erik moet zijn: Erik Bart 
- onder punt 5: ‘hoekhistorici’ moet zijn: boekhistorici 
- onder punt 7: ‘hun’ moet zijn: hen (dankt hen voor hun inspanningen) 

Er wordt uitleg gevraagd over het fenomeen ‘heidag’ dat aan het einde van het verslag 
over punt 5 wordt genoemd. De voorzitter licht toe dat dit een jaarlijks terugkerende, 
meer informele vergadering van het NBV-bestuur is. 

Er wordt gevraagd of er al een nieuwe hoofdredacteur voor het Jaarboek is 
gevonden. Zie verder punt 9 van deze notulen. 

De notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
Berichten van afmelding zijn ontvangen van: Aernout Borms, Marianne Brouwer, J. 
Arnold Bruggeman, Marieke van Delft, Louki Eschauzier-Van den Bosch, Frank de 
Glas, Peter J. Groeneveld, Roeland Harms, Annemieke Jurgens, Chantal Keijsper, 
Monika Lechner, J. Ros, Hans Seijlhouwer, Dick Welsink. 
 Astrid Balsem wijst er op dat de leerstoelgroep Boekwetenschap en 
Hanschriftenkunde en de Bijzondere Collecties van de UvA ook deze zomer weer een 
Summerschool over de geschiedenis van het boek organiseren. Er zijn folders, en de 
geïnteresseerden worden verwezen naar de website. 
 

5. Jaarstukken 
- Jaarverslag van de secretaris:  

De vergadering keurt het verslag goed. 
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- Financieel verslag 2012  
De penningmeester wordt vandaag vervangen door Mart van Duijn, die toelicht dat de 
kolom 2011 bij de Balans 2012 in de print van de stukken per abuis is weggevallen.  
 Er wordt gevraagd waarom de contributie-inkomsten voor een gelijk blijvend 
bedrag zijn opgevoerd, terwijl uit het verslag van de secretaris blijkt dat het ledental 
daalt. Mart van Duijn licht toe dat de inkomsten aan de krappe kant zijn begroot. 
Daarnaast hoopt het NBV-bestuur natuurlijk ook weer nieuwe leden aan te trekken. 

- Verslag kascommissie 
Johan de Zoete leest het verslag van de kascommissie voor. Deze heeft de 
boekhouding in orde bevonden. De kascommissie stelt derhalve aan de algemene 
ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren. Het financieel jaarverslag 
wordt door de vergadering goedgekeurd. Het bestuur van de NBV wordt 
gedechargeerd. 

- Begroting 2014 
Gezien de gegevens over de NBV-financiën, adviseert de vergadering om méér geld 
te spenderen. Berry Dongelmans vraagt in dit kader of de NBV-bijdrage aan de Bert 
van Selm-lezing, die sinds 1994 op 113 euro staat, enigszins verhoogd kan worden. 
Het NBV-bestuur zal zich hierop beraden. 

Astrid Balsem vraagt waarom de kosten voor de jaarvergaderingen zoveel 
hoger zijn dan die voor excursies. Mart van Duijn legt uit dat dit te maken heeft met 
de zaalhuur die nodig is voor een jaarvergadering. 
 De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

6. Benoeming kascommissie 
Mevr. Tina Macht treedt na twee termijnen af. De voorzitter dankt haar voor de 
inspanningen. Dhr. Johan de Zoete zal nog een jaar aanblijven. Aernout Borms wordt 
als nieuw lid van de kascommissie voorgedragen. De vergadering gaat akkoord. 
 

7. Bestuurswisseling 
Drie bestuursleden nemen deze vergadering afscheid: Mart van Duijn (bestuurslid 
sinds 2007), José de Kruif (bestuurslid sinds 2009) en Hans Mulder (voorzitter, 
bestuurslid sinds 2010). 

De drie kandidaat-bestuursleden – Jan Bos, Nelleke Moser, en Fleur Praal – 
worden voorgesteld. Er zijn door de leden geen andere kandidaten voorgedragen. De 
vergadering stemt unaniem met de voordracht in, en tekent aan het fantastisch te 
vinden dat er weer drie nieuwe mensen bereid zijn gevonden zich in te zetten voor het 
NBV-bestuur. Applaus. 

Jan Bos neemt als nieuwe voorzitter de leiding over de vergadering over, en 
last direct een extra agendapunt in. 

7a. Dankwoord aan de vertrekkende bestuursleden 
Namens het NBV-bestuur spreekt Edwin Bloemsaat dank uit voor het werk dat Hans 
Mulder, Mart van Duijn en José de Kruif hebben verzet voor de NBV. Zij krijgen 
kado’s aangeboden. Jan Bos dankt ten slotte ook de aanblijvende bestuursleden voor 
hun activiteiten. 
 

8. Toekomstige activiteiten 
- NBV-congres ‘Media van Middeleeuwen tot Moderne Tijd’, 1 november a.s. 

Steven Claeyssens licht toe dat het congres zal plaatsvinden in de KB te Den Haag, en 
dat het centrale thema zal zijn wat de studie van het boek ons kan vertellen over de 
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actuele mediarevolutie. De voorbereidingen zijn in volle gang, en sprekers reageren 
enthousiast op de uitnodiging. 

- Vervolg Expert meeting ‘Een toekomst voor de boekwetenschap’ 
Hans Mulder licht toe dat het team voor deze vervolg-bijeenkomst bestaat uit Roeland 
Harms en Hans Mulder namens de NBV, Jos Biemans namens de Tiele-stichting en 
Stijn van Rossem namens de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis. Deze drie 
organen fungeren als organisatorische aanjagers, maar de inhoudelijke input moet van 
de ‘experts’ zelf komen. De planning is dat er in oktober 2013 een bijeenkomst in 
Antwerpen zal plaatsvinden. 
 Astrid Balsem vraagt, in vervolg op haar opmerkingen van vorig jaar, welke 
boekhistorici nu eigenlijk deelnemen aan deze ‘expert meeting’. Zij vond het vreemd 
dat de NBV-leden pas achteraf van de eerste expert meeting hoorden en dat mensen 
uit het brede veld kennelijk niet waren uitgenodigd. Daardoor ontstond de indruk van 
een ‘besloten clubje’. 

Hans Mulder legt uit dat dit initiatief is gericht op bevordering en vernieuwing 
van boekhistorisch onderzoek, en zich daarom beperkt tot boekwetenschappers die 
zich als onderzoeker e/o docent aan universiteiten bevinden. De NBV bedient 
natuurlijk meer doelgroepen, en is daarom slechts mede-aanjager van dit initiatief. 

- Najaarsexcursie 
Steven Claeyssens licht toe dat er plannen zijn voor een excursie naar het Restauratie-
atelier van de KB en het Nationaal Archief, maar het is vanwege de nog gaande 
verbouwing niet zeker of die al in het najaar van 2013 zou kunnen plaatsvinden.  

Afgelopen week ontving het NBV-secretariaat bovendien een bericht van 
Sjors de Heuvel, die wees op de mogelijkheid van een excursie naar Elsevier’s 
Heritage Collection – een verzameling van drieduizend Elzevieruitgaven uit de 
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.  
 Saskia van Bergen wijst op de tentoonstelling ‘Schoonheid op perkament, de 
mooiste handschriften van Huis Bergh’ in ’s-Heerenberg, nog te zien tot 1 maart 
2014.  
 De vergadering oppert tevens een bezoek aan de bibliotheek van het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen, zo lang dat nog mogelijk is. Hans Mulder oppert 
naar aanleiding hiervan dat het NBV-bestuur wellicht een ingezonden brief of andere 
actie kan bedenken om te protesteren tegen de opheffing en/of bedreiging van 
cultureel erfgoed. 
 Ad Leerintveld meldt dat de Librije in Zutphen in 2014 het 450-jarig bestaan 
viert. Hij is samen met anderen bezig met de organisatie van activiteiten. Mogelijk dat 
er samenwerking met de NBV kan zijn, al dan niet in de vorm van een excursie.  
 Het NBV-bestuur neemt alle suggesties in overweging.  
 

9. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 
Sandra van Voorst, hoofdredacteur a.i., presenteert het Jaarboek 2013, dat het 
internationale vervolg is op Jaarboek 2010 over de stand van het boekhistorisch 
onderzoek en bijdragen uit dertien verschillende landen bevat – van Japan en China 
tot Zuid-Afrika en Scandinavië.  

Ze dankt redactiesecretaris Erik Geleijns voor het vele werk dat hij voor het 
nummer heeft verzet. Het eerste nummer wordt aangeboden aan scheidend NBV-
voorzitter Hans Mulder. Ze meldt tevens dat het nummer zal worden gepresenteerd op 
de eerstkomende SHARP-conferentie, in juli 2013 in Philadelphia. 
 Sandra van Voorst deelt mee dat er een nieuwe hoofdredacteur is gevonden in 
de persoon van Saskia van Bergen, projectmanager Bijzondere Collecties bij de UB 
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Leiden. Ze vertelt de vergadering tevens over de nieuwe opzet van het Jaarboek, dat 
voortaan zal bestaan uit een mix van bijdragen over een thema (in 2014: papier), 
‘vrije’ bijdragen en review-artikelen over een aantal nieuwe studies e/o 
ontwikkelingen binnen het vakgebied. Op die manier hoopt de redactie een meer 
gevarieerde inhoud te kunnen bieden. Om de toestroom van artikelen te waarborgen, 
is bovendien besloten om peer review in te voeren en Engelstalige artikelen op te 
nemen.  
 De vergadering vraagt of het Jaarboek voortaan geheel in het Engels zal 
verschijnen. Sandra van Voorst legt uit dat het Jaarboek meertalig zal worden, maar er 
zullen substantiële Nederlandse samenvattingen bij de artikelen verschijnen. 
 Erik Geleijns meldt dat er nog voorraden van de oude Jaarboeken zijn. Wie 
zijn set compleet wil maken, kan die bestellen via de website: 
www.boekgeschiedenis.nl 
 

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Edwin Bloemsaat nodigt de leden uit om na de rondleiding door de bibliotheek en de 
magazijnen van het Vredespaleis mee te gaan naar café Barlow. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter, Jan Bos, dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
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Bijlage 2 
 

Jaarverslag van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 2013-2014 
 
Op zaterdag 15 juni 2013 werd de 20e algemene ledenvergadering van de NBV 
gehouden in Het Vredespaleis te Den Haag. Voorafgaand aan de jaarvergadering was 
er een inhoudelijk programma. Jeroen Vervliet hield een inleiding over de bibliotheek 
van het Vredespaleis. Henk Nellen, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, gaf daarna een lezing over ‘De geschiedenis van Hugo de Groot en zijn 
drukkers, toegelicht aan de hand van een vijftal portretten’. Na de NBV-
jaarvergadering verzorgde Jeroen Vervliet een boeiende rondleiding door de 
bibliotheek van het Vredespaleis. 
 
Tijdens de NBV-jaarvergadering van 2013 werd het 20e deel van het Jaarboek voor 
Nederlandse Boekgeschiedenis gepresenteerd. Dit jubileum-nummer bestaat uit 
Engelstalige bijdragen over de internationale stand van zaken en ontwikkelingen in de 
boekgeschiedenis en -wetenschap. Het Jaarboek zal ook worden gepresenteerd op het 
congres van de Society for the History of Authorship, Reading & Publishing 
(SHARP), dat van 17-21 september 2014 in Antwerpen wordt gehouden. 
 De redactie van Jaarboek 20 bestond uit: Sandra van Voorst (hoofdredacteur 
a.i.), Erik Geleijns (secretaris), Goran Proot, Steven van Impe, Djoeke van Netten, Ed 
van der Vlist en Janneke Weijermans. In Saskia van Bergen, projectmanager 
Bijzondere Collecties bij de UB Leiden, heeft de Jaarboek-redactie na lang zoeken 
een nieuwe, enthousiaste hoofdredacteur gevonden.  
  
De NBV organiseerde in de periode 2013-2014 weer een aantal excursies voor haar 
leden. De voorjaarsexcursie, 6 april 2013, ging naar Leiden, waar circa 40 NBV-leden 
eerst een bezoek brachten aan de tentoonstelling ‘Wereldschatten! Van Cicero tot 
Erwin Olaf’ in museum De Lakenhal, met hoogtepunten uit de Bijzondere Collecties 
van de UB Leiden, en daarna een door hoogleraar boekgeschiedenis Paul Hoftijzer 
verzorgde rondleiding door de zeventiende-eeuwse Thysiana-bibliotheek kregen.  

De najaarsexcursie, op 18 oktober 2013, ging naar het hoofdkantoor van Reed 
Elsevier in Amsterdam, waar NBV-leden door Sjors van den Heuvel en Paul Hoftijzer 
werden geïnformeerd over de geschiedenis van het beroemde uitgeversgeslacht 
Elzevier en daarna toegang kregen tot de doorgaans gesloten historische bibliotheek 
van het huidige Elsevier-concern. De belangstelling voor deze excursie overtrof de 
capaciteit van 20 personen dusdanig dat er in het voorjaar van 2014 een reprise 
georganiseerd zal worden. 

Vanwege het 20-jarig jubileum van de NBV werden er in 2013 een aantal 
bijzondere activiteiten georganiseerd. Samen met Hes & De Graaf Publishers en de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) organiseerde de NBV het congres ‘Illustrating the Early 
Printed Book’. Dit door meer dan 160 internationale deelnemers bezochte congres 
werd op 12 april in de KB gehouden ter ere van de presentatie van het boek Woodcuts 
in Incunabula printed in the Low Countries van Ina Kok.  

Zelf organiseerde de NBV op 1 november, wederom in de KB te Den Haag, 
haar jubileumcongres ‘Boekgeschiedenis: Spiegel van de toekomst’. Diverse sprekers, 
prof.dr. Adriaan van der Weel (Universiteit Leiden), prof.dr. Lisa Kuitert (Universiteit 
van Amsterdam), dr. Erik Kwakkel (Universiteit Leiden), prof.dr. Inger Leemans 
(Vrije Universiteit), dr. Nelleke Moser (Vrije Universiteit), dr. Kevin Absilis 
(Universiteit van Antwerpen), prof.dr. Frank Huysmans (Universiteit van Amsterdam) 
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en dr. Kiene Brillenburg Wurth (Universiteit Utrecht), reflecteerden met het oog op de 
toekomst op voorbije revoluties in tekstoverdracht. Ook dit congres was met 90 
bezoekers een succes.  

 
Hoewel de diverse activiteiten van de NBV ruime weerklank vinden, blijft het 
ledental dalen. Op 2 maart 2014 waren er 532 leden. De dalende trend die in de vorige 
jaarverslagen is beschreven (van 581 in maart 2011 naar 571 in maart 2012 en 552 in 
maart 2013) zet dus opnieuw door. Daarnaast heeft de NBV te maken met leden die 
niet op tijd, of na herhaalde herinneringen helemaal niet betalen. Penningmeester en 
secretaris zijn momenteel bezig de incidentele wanbetalers aan te sporen tot betalen, 
de mogelijkheden van automatische machtiging te onderzoeken, en de structurele 
wanbetalers te identificeren en uit de ledenadministratie te schrappen.  

De aanwas van nieuwe leden blijft een terugkerend agendapunt op de 
bestuursvergaderingen en er worden verschillende pr-acties ondernomen. De in 2012 
vernieuwde NBV-folder wordt breed verspreid op universiteiten en ‘boekhistorische’ 
instellingen als musea en bibliotheken. Daarnaast heeft het NBV-bestuur zich oook in 
2013 weer geprofileerd op de Amsterdam Antiquarian Book, Map & Print Fair (4-5 
oktober 2013). Om de naamsbekendheid en het aantal leden van de NBV te vergroten, 
is het bestuur echter van mening dat inhoudelijke activiteiten uiteindelijk de beste weg 
voorwaarts zijn. Daartoe worden diverse initiatieven ontplooid. 

In samenwerking met Museum Meermanno in Den Haag is gestart met de 
organisatie van een aantal laagdrempelige lunchlezingen op zondagen over de relatie 
tussen de leeservaring en de vormgeving van boeken. De eerste lezing, op 23 februari 
j.l., werd verzorgd door strip-specialist Jos Waterschoot en trok 26 belangstellenden. 
Er staan dit jaar nog 5 lezingen gepland, op 6 april, 25 mei, 31 augustus, 19 oktober, 
en 7 december. 

Naast de reprise van de Elzevier-excursie zal de NBV, zoals gewoonlijk, weer 
twee excursies organiseren. De voorjaarsexcursie zal op 13 mei (o.v.) leiden naar 
Bubb Kuypers Veilingen, het grootste boekveilinghuis in Nederland. Bovendien 
organiseert de NBV, in samenwerking met de Unión de Associacción Ibéricas e 
Ibereoamericanas del Benelux en de Ambassade van Spanje, op 30 oktober 2014 in de 
KB te Den Haag het symposium ‘De internationale boekhandel in het Europa van de 
16e eeuw’. Op dit internationale symposium zullen spreken: Antonio Sánchez del 
Barrio over ‘De boekhandel op de jaarmarkten van Medina del Campo’; Dirk Imhof 
over ‘De boekhandel tussen Antwerpen en Castilië’; Gérard Morisse over ‘De 
boekhandel tussen Lyon en Castilië’ en Marieke van Delft over ‘De internationale 
boekhandel vanuit (Noord-)Nederlands perspectief’. 
 De plannen voor een vervolg op de ‘expert meeting’, die de NBV en de Tiele-
Stichting op 10 februari 2012 onder de titel ‘Een toekomst voor de boekwetenschap’ 
organiseerden, stagneren enigszins. De conclusie van die bijenkomst was dat er een 
intensievere gedachtenwisseling op vakinhoudelijk vlak noodzakelijk is en dat - om 
de organisatie van het vak te versterken - actieve samenwerking essentieel is: een 
platform voor de boekwetenschap kan helpen de Nederlandse én Vlaamse 
boekhistorische krachten te bundelen en daarmee de toenemende concurrentiestrijd op 
de subsidiemarkt versterkt aan te gaan. De NBV en de Tiele-Stichting organiseren het 
vervolg op de eerste ‘expert meeting’ daarom samen met de Vlaamse Werkgroep 
Boekgeschiedenis (VWB). 
 
De NBV maakt voor de vergroting van haar naamsbekendheid tevens gebruik van de 
website (www.boekgeschiedenis.nl) en sociale media, zoals Facebook, Twitter en 
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LinkedIn en de NBV-discussielijst. De Twitter-account van de NBV wordt gevolgd 
door 299 personen, de Facebook-site door 150, en 182 personen zijn via LinkedIn 
verbonden met de NBV. De NBV-discussielijst telt 243 leden. In 2013 werd de NBV-
website 8523 keer bezocht, door 6056 bezoekers. Zij bekijken gemiddeld 3 pagina’s 
per bezoek, maar besteden daar slechts 1,5 minuut aan. Het ‘bouncepercentage’ – 
aandeel bezoekers dat vrij snel de pagina weer verlaat – is met 68,4 procent tamelijk 
hoog. Dat kan aan de inrichting van de website liggen, en het NBV-bestuur is 
momenteel bezig met een plan van aanpak voor vernieuwing van de website.  

 
De Jaarvergadering 2014 zal worden gehouden op 14 juni, vermoedelijk in De Citadel 
in Den Bosch. Het NBV-bestuur werkt op dit moment nog aan nadere invulling van 
het inhoudelijke programma naast de ledenvergadering.  

 
Het bestuur van de NBV kwam in de verslagperiode zeven keer voor overleg bijeen, 
namelijk in 2013 op 14 januari, 8 april, 18 mei, 1 juli en 1 oktober, en in 2014 op 9 
januari en 10 maart.  
 Het bestuur nam tijdens de Jaarvergadering van 2013 afscheid van voorzitter 
van dhr. Hans Mulder (sinds 2010), maar vond in dhr. Jan Bos (KB, hoofd collecties) 
een goede vervanger. Mevrouw José de Kruif (sinds 2009) en de heer Mart van Duijn 
(sinds 2007) namen tijdens de jaarvergadering eveneens afscheid. Zij werden 
vervangen door mw. Nelleke Moser (Vrije Universiteit) en mw. Fleur Praal 
(Universiteit Leiden). De overige leden van het NBV-bestuur bleven hun taken 
voortzetten: dhr. Edwin Bloemsaat (bestuurslid vanaf 2010), dhr. Roeland Harms 
(penningmeester en bestuurslid vanaf 2011), mw. Monika Lechner (website, 
bestuurslid sinds 2011), dhr. Steven Claeyssens (website, bestuurslid sinds 2012) en 
mw. Marijke Huisman (secretaris, bestuurslid sinds 2012).  
 
Marijke Huisman, secretaris NBV 
Utrecht, 14 maart 2014 
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Bijlage 3 Financieel verslag 2013 
 
Resultatenrekening NBV 2013 

       
           
     

Uitkomst  2013 B   
  

           Inkomsten 
         

           Contributie1 
   

€ 12.929,50  
 

   
   Bijdrage Maatschappij der Letterkunde 

 
€ 2.200,00  

 
   

   Rente² 
    

€ 213,58  
 

   
   Achterstallige contributie 

  
€ 984,50  

 
   

   Nabestelling Jaarboeken 
  

€ 576,90  
 

   
   Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten € 0,00  

 
   

   
           
     

€ 16.904,48  
 

   
   

           Uitgaven 
          

           Drukkosten jaarboek  
   

€ 11.485,10  
 

   
   Redactiekosten 

   
€ 412,20  

 
   

   Bureaukosten 
   

€ 1.217,43  
 

   
   Website 

    
€ 1.001,88  

 
   

   Ledenwerving³ 
   

€ 393,25  
 

   
   Ledenacties 

   
€ 0,00  

 
   

   Jaarvergadering 
   

€ 1.803,30  
 

   
   Bert van Selmlezing 

   
€ 113,00  

 
   

   Contributie Tiele Stichting 
  

€ 500,00  
 

   
   Congres Illustrating the Early Printed Book ⁴ 

 
€ 235,00  

 
   

   Voorjaarsactiviteit 
   

€ 562,00  
 

   
   Najaarsactiviteit ⁵ 

   
€ 0,00  

 
   

   Diverse Boekhistorische activiteiten⁶ 
 

€ 154,10  
 

   
   

           
     

€ 17.877,26  
 

   
   

           Resultaat 
    

-€ 972,78  
     

           Toelichting bij de resultatenrekening 
       1 In september 2013 is de eerste betalingsherinnering verstuurd. In december 2013 is de tweede  

betalingsherinnering verstuurd. Een deel van de betalingen volgt dus nog in 2014. 
Tegelijkertijd daalt het ledenaantal al een paar jaar achter elkaar, zodat het goed is om de begroting voor  
de contributie naar beneden bij te stellen. 
2 Het rentepercentage van de ING-spaarrekening is momenteel zeer laag. 

    ³ De NBV heeft in 2013 een stand bij de antiquarenbeurs gehad. 
     ⁴ De NBV heeft dit congres mede-georganiseerd en heeft de rekening gebruikt als 'doorgeefluik'. De NBV  

heeft ook de boekenbonnen voor de sprekers betaald. 
⁵ D e najaarsactiviteit is in 2013 vrijw el kosteloos georganiseerd. D e cadeaus voor de sprekers (à €  34,60) zijn  
gedeclareerd en uitbetaald in 2014. 
⁶ D e kosten van de catering van het N B V -congres zijn uitbetaald in 2014 en bedroegen € 1.414,84. Dit bedrag is 
betaald in 2014. 
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          Balans 2013 
        

          Activa 
   

31-12-2013 
 

 
   

          Saldi 
         Girorekening ING 

  
€ 4.739,41 

 
  

   Spaarrekening ING 
  

€ 1.166,69 
 

  
   Roparcorekening 

  
€ 16.585,40 

 
  

   
          Voorraad Jaarboeken 

        Jaarboeken 2011 (87) 
  

€ 609,00 
 

  
   Jaarboeken 2012 (46) 

  
€ 460,00 

 
  

   Jaarboeken 2013 (60) 
  

€ 600,00 
 

  
   

          Debiteuren 
        Lidmaatschap 2012¹ 
  

€ 0,00  
 

  
   Lidmaatschap 2013² 

  
€ 3.570,50 

 
  

   
          Totaal 

   
€ 27.731,00 

 
  

   
          Passiva 

         
          Eigen vermogen 

  
€ 17.731,00 

 
  

   Voorziening boekhistorische Activiteiten € 10.000,00 
 

  
   

          Totaal 
   

€ 27.731,00 
 

  
   

          
          Toelichting bij de balans 

       ¹ Achterstallige contributiebetalingen over 2012 zijn alsnog geind in 2013. 
   ² In maart 2014 is een tweede betalingsherinnering voor de contributie 2013 verstuurd. Het aantal leden  

van de NBV daalt echter al een aantal jaar, zodat de begroting voor de contributie 
op termijn waarschijnlijk zal moeten worden aangepast. 
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Bijlage 4 Begroting 2015 
 
Begroting NBV 2015 

           
     

*2015* 
 

*2014* 
      Inkomsten 

            
              Contributie¹ 

   
€ 15.500,00  

 
€ 16.500,00  

      Bijdrage Maatschappij der Letterkunde 
 

€ 2.200,00  
 

€ 2.200,00  
      Rente 

    
€ 300,00  

 
€ 300,00  

      Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten € 2.963,00  
 

€ 2.963,00  
      

              
     

€ 20.963,00  
 

€ 21.963,00  
      

              
              Uitgaven 

             
              Drukkosten jaarboek  

  
€ 12.000,00  

 
€ 12.000,00  

      Redactiekosten 
   

€ 300,00  
 

€ 300,00  
      Bureaukosten² 

   
€ 1.600,00  

 
€ 2.000,00  

      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 Selmlezing³ 
   

€ 250,00  
 

€ 113,00  
      Contributie Tiele Stichting 

  
€ 500,00  

 
€ 500,00  

      Voorjaarsactiviteit 
   

€ 400,00  
 

€ 400,00  
      Najaarsactiviteit 

   
€ 400,00  

 
€ 400,00  

      Diverse Boekhistorische activiteiten 
 

€ 1.263,00  
 

€ 2.000,00  
      

              
     

€ 20.963,00  
 

€ 21.963,00  
      

              ¹Aangezien het ledenaantal al enkele jaren licht daalt, heeft het bestuur besloten de begroting  
voor de contributie per 2015 naar beneden bij te stellen. 

 ²Het bestuur probeert de correspondentie met de leden zoveel mogelijk per e-mail te gaan doen. Dit scheelt  
aanzienlijk in de kosten (nu gaat nog veel per post). 
³Op verzoek van de leden heeft het bestuur besloten de bijdrage voor de Bert van Selmlezing per 2015 te  
verhogen. 
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Bijlage 5 Bestuurswisseling 
 
Twee bestuursleden nemen deze vergadering afscheid: Roeland Harms 
(penningmeester) en Monika Lechner. Het bestuur stelt voor één nieuw bestuurslid te 
benoemen als:  
 
 
Kandidaat-penningmeester: 
 

Arnold Lubbers was als docent Boekwetenschap verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam, waar hij op 19 maart jongstleden promoveerde op zijn 
proefschrift over leesgezelschappen in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Hij 
heeft onder meer onderzoek uitgevoerd naar censuur op schoolboeken tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, de uitgeversfamilie Wolters en institutionele leescultuur in de 
vroege negentiende eeuw in internationaal perspectief. Over het laatste onderwerp 
heeft hij internationaal gepresenteerd en gepubliceerd. 
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	Jaarverslag van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 2013-2014
	De Jaarvergadering 2014 zal worden gehouden op 14 juni, vermoedelijk in De Citadel in Den Bosch. Het NBV-bestuur werkt op dit moment nog aan nadere invulling van het inhoudelijke programma naast de ledenvergadering.

