
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boekhistorische 

Vereniging (NBV) 

op zaterdag 13 juni 2015, in het Maritiem Museum te Rotterdam 

 

 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Verslag van de vergadering van 14 juni 2014 in het Dominicanenklooster te Zwolle 

(bijlage 1) 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

5. Jaarstukken 

- Jaarverslag secretaris (bijlage 2)  

- Financieel jaarverslag 2014 (bijlage 3) 

- Verslag kascommissie 

- Begroting 2016 (bijlage 4) 

6. Benoeming kascommissie 

7. Bestuurswisseling (bijlage 5) 

8. Vernieuwing website www.boekgeschiedenis.nl 

9. Toekomstige activiteiten 

- NBV-lezingencyclus in Museum Meermanno 

- Het Jaar van het Boek (2016) 

- Ideeën / wensen voor excursies en activiteiten 

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

 

 

  



Bijlage 1 

 

Verslag van de Jaarvergadering van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging van 

zaterdag 14 juni 2014, in het Dominicanenklooster te Zwolle 

Aanwezig:  

Alex van Alsemgeest, Erik Bart, Paul Begheyn SJ, Saskia van Bergen, Aernout Borms, Jan 

Bos, Edwin Bloemsaat, Marianne Brouwer, Steven Claeyssens, Marieke van Delft, E. Erdin-

Zeeman, Erik Geleijns, Judith Grootendorst, Roeland Harms, Natasha Herman, Gerda 

Huisman, Marijke Huisman, Frans Janssen, Immie van Kalken, J.W. van Laar, Otto 

Lankhorst, Arnold Lubbers, Nelleke Moser, Gea Mulder, Djoeke van Netten, Kees Peeters, 

Henk Porck, N. van Poppel, Fleur Praal, Irene Schrier, Marja Smolenaars, Bart Spits, Marijn 

de Valk, Sandra van Voorst, Margreet van Wijk, Sylvia van Zanen, Johan de Zoete. 

1. Opening 

De voorzitter, Jan Bos, opent de vergadering. Hij dankt het Dominicanenklooster voor de 

gastvrijheid, en prior Jan Laan en Otto Lankhorst, bibliothecaris van Erfgoedcentrum 

Nederlands Kloosterleven, voor hun lezingen. 

2. Vaststelling agenda 

De agenda blijft ongewijzigd. 

3. Verslag van de vergadering van 15 juni 2013 te Den Haag 

Johan de Zoete informeert naar het onderscheid tussen aanwezigen die met voornaam en 

voorletters worden genoemd. Marijke Huisman, de secretaris, licht toe dat zij de namen 

noteert zoals de individuele leden die zelf communiceren. 

De notulen worden goedgekeurd. 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Berichten van afmelding zijn ontvangen van: G. Brinkman, Arnold Bruggeman, Frank 

Divendal, Lizet Duyvendak, August den Hollander, Nelly de Hommel-Steenbakkers, Marian 

Lefferts, Yvonne van Logchem, Frans Rutten, Hans Stol, Jasper Vree. 

5. Jaarstukken 

- Jaarverslag van de secretaris 

De vergadering keurt het verslag goed en is het met voorzitter Jan Bos eens dat de NBV zeer 

actief is geweest. 

- Financieel verslag 2013 

De leden van de kascommissie, Aernout Borms en Johan de Zoete, zijn van mening dat balans 

en resultatenrekening een getrouw beeld geven van de financiële positie van de NBV en dat 

het grootboek een juist overzicht biedt van de inkomsten en uitgaven over boekjaar 2013. De 

financiële positie van de vereniging is gezond. 

 De kascommissie constateert dat het bedrag aan achterstallige contributies ten opzichte 

van 2012 is toegenomen. Zij adviseert het bestuur zich te bezinnen op een effectievere inning 

van de contributie en adviseert een jaarlijkse afschrijving van twintig procent toe te passen op 

de voorraad jaarboeken en schulden, c,q, openstaande rekeningen in de balans op te nemen 

onder de post crediteuren. 



 Het bestuur neemt deze adviezen ter harte. 

De penningmeester is gedechargeerd.  

- Begroting 2015 

Penningmeester Roeland Harms licht toe dat de inkomsten voor contributie vanwege het 

dalend aantal leden naar beneden zijn bijgesteld. Daardoor zijn enkele uitgavenposten ook 

verlaagd: de bureaukosten en de zelden tot nooit gebruikte post ‘diverse boekhistorische 

activiteiten’. 

 De bureaukosten kunnen omlaag als de communicatie met leden meer via de e-mail 

verloopt. De secretaris is bezig om e-mailadressen te achterhalen van de circa 120 leden die 

tot nog toe post krijgen. 

 De vraag wordt gesteld of wanbetalers ook het Jaarboek ontvangen. Penningmeester 

en secretaris lichten toe dat mensen die twee jaar lang niet reageren op aanmaningen uit de 

ledenadministratie worden geschrapt en niet langer het Jaarboek ontvangen.  

Het bestuur is momenteel bezig met het uitfilteren van wanbetalers en gaat voortaan de 

contributie aan het begin van het kalenderjaar innen, zodat tegen juni – als het Jaarboek wordt 

verzonden – geen boeken naar wanbetalers gaan. Ook worden de mogelijkheden voor 

automatische incasso onderzocht. 

Aernout Borms adviseert wanbetalers telefonisch te benaderen, of persoonlijk aan te 

schrijven. Secretaris Marijke Huisman meldt dat de ledenadministratie weinig 

telefoonnummers bevat, en dat wanbetalers bij de tweede herinnering al persoonlijk worden 

aangeschreven. 

Penningmeester Roeland Harms benadrukt dat de problemen met wanbetalers niet 

groter zijn dan bij andere verenigingen. Het grootste probleem is dat het ledental daalt, terwijl 

de begroting tot nog toe niet op die dalende trend was aangepast. 

6. Benoeming kascommissie 

De vergadering bedankt Johan de Zoete en Aernout Borms voor hun werk. De kascommissie 

zal volgend jaar bestaan uit Aernout Borms en Mart van Duijn.  

7. Bestuurswisseling 

De vergadering neemt afscheid van Roeland Harms en Monika Lechner, en dankt hen beiden 

voor hun inzet in het NBV-bestuur.  

De vergadering accepteert de voordracht van Arnold Lubbers als nieuwe penningmeester en 

heet hem welkom in het NBV-bestuur. 

8. Toekomstige activiteiten 

- NBV-lunchlezingen: de dit jaar gestarte serie lunchlezingen wordt vervolgd met 

lezingen van Nelleke Moser over tekst en beeld in vroegmoderne 

verzamelhandschriften (31/8), Jeroen Salman over populair drukwerk uit de 17e en 18e 

eeuw (19/10), en Yra van Dijk over de vormgeving van poëzie (7/12). 

- SHARP-congres, 17-21 september te Antwerpen: de NBV zal hier aanwezig zijn met 

een stand 

- Congres 450 jaar Stadsbibliotheken, 9 oktober 2014: de NBV biedt financiële steun 

aan dit congres in de Librije te Zutphen in ruil voor pr-mogelijkheden. 



- Symposium ‘De internationale boekhandel in het Europa van de 16e eeuw’, 30 oktober 

2014: de NBV heeft inhoudelijk en organisatorisch meegewerkt aan het programma 

- Website-vernieuwing: het bestuur werkt aan uitbreiding van de functionaliteit van de 

website en reductie van de kosten voor het onderhoud.  

Marieke van Delft betreurt het dat zowel de NBV als de Tiele-stichting weinig actief 

zijn in het plaatsen van boekhistorisch nieuws op de website 

www.boekgeschiedenis.nl.  

Secretaris Marijke Huisman roept leden op hun nieuws vooral naar 

info@boekgeschiedenis.nl te mailen, zodat er zoveel mogelijk nieuws op de site kan 

worden geplaatst.  

Johan de Zoete signaleert dat de digitale werkgroep-Ledeboer een impuls kan 

gebruiken. Hij wil meedenken met Marieke van Delft over activering. Voorzitter Jan 

Bos wijst in dit verband op een initiatief van Paul van Capelleveen: de website Boek- 

en Prentverzamelaars in de Nederlanden (http: //www.boekprentverzamelaars.info) – 

zie ook bij punt 10 van de vergadering. 

Johan de Zoete ondervond problemen bij het printen van de stukken van de ALV en 

pleit voor verbetering van de print-functie, maar bij navraag blijken andere leden geen 

problemen te hebben gehad. 

- Najaarsexcursie 2014: de datum is nog onbekend, maar de excursie gaat naar het 

verbouwde en vernieuwde Restauratie-atelier van de Koninklijke Bibliotheek. 

- Ideeën en wensen voor excursies: de Maurits Sabbebibliotheek in Leuven bestaat 400 

jaar, contactpersoon is Leo Kennis; in het kader van het SHARP-congres zijn er drie 

boekhistorische tentoonstellingen in Antwerpen.  

Paul Begheyn SJ wijst de aanwezigen op de presentatie van zijn Jesuit Books in the 

Dutch Republic and its Generality Lands, 1567-17773. A bibliography (Brill, 2014) op 

26 juni a.s. in Museum Meermanno in Den Haag. Een uitnodiging is onlangs verstuurd 

naar alle NBV-leden met e-mail. Fleur Praal zal het bericht ook op de website 

plaatsen. 

 

9. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 

Hoofdredacteur Saskia van Bergen licht toe dat de Jaarboek-redactie een aantal 

beleidsveranderingen heeft doorgevoerd:  

- Variatie: thema’s worden uitgewerkt in een beperkt aantal artikelen, zodat er in elk 

nummer meer ruimte is voor artikelen over ‘overige’ onderwerpen; review-artikelen 

brengen de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar een bepaald thema in 

kaart.  

- Om wetenschappelijke auteurs te werven en de toevoer van kopij op peil te houden, 

worden voortaan Engelstalige artikelen opgenomen en werkt de redactie toe naar een 

peer-review systeem. In verband met de toegankelijkheid worden Engelse artikelen 

voorzien van uitgebreide Nederlandstalige samenvattingen 

Het Jaarboek van 2014 staat (deels) in het teken van ‘Papier’ en wordt aangeboden aan 

Otto Lankhorst, die zelf in 1993 het eerste nummer van het eerste Jaarboek 

Nederlandse Boekgeschiedenis aanbood aan Isabella van Eeghen. 

Het thema van Jaarboek 2015 is ‘surrogaten’.  

10. W.v.t.t.k. en rondvraag 

http://www.boekgeschiedenis.nl/
mailto:info@boekgeschiedenis.nl


- Marieke van Delft informeert de aanwezigen dat de Nieuwe Reeks van Bijdragen tot 

de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel met een abonnement-systeem 

wil gaan werken. Ze roept alle leden op zich aan te melden als abonnee.  

- Nelleke Moser roept alle leden van de NBV op hun e-mailadres door te geven aan het 

secretariaat (info@boekgeschiedenis.nl), zodat de kosten voor correspondentie 

drastisch kunnen worden verlaagd. 

- Het NBV-bestuur bedankt Gea Mulder, de vormgeefster die de tijdens de ALV voor 

het eerst zichtbare, prachtige NBV-banners heeft ontworpen. 

- Paul van Capelleveen bericht via Jan Bos dat de website Boek- en Prentverzamelaars 

in de Nederlanden (http://www.boekprentverzamelaars.info/) online is.  

De website bevat een overzicht van namen van verzamelaars vanaf de Middeleeuwen 

en beoogt onderzoekers in staat te stellen nieuwe vragen over het verzamelen van 

boeken in Nederland door de eeuwen heen te beantwoorden. 

De website-commissie – bestaande uit Paul van Capelleveen, Ayolt Brongers, Wim 

Heijting, Miriam Vogelaar en Coen Smeenk – vraagt assistentie bij het nader 

verzamelen en invullen van de gegevens over verzamelaars. Zie  voor meer informatie 

de website, of contacteer Paul van Capelleveen: paul.vancapelleveen@kb.nl. 

- Jan Bos feliciteert de recent gepromoveerde NBV-leden Mart van Duijn, Arnold 

Lubbers en Marieke van Delft. 

- Cees Peters oppert na de vergadering of het een idee is om de vergaderstukken op het 

scherm te projecteren, zodat papier en kosten worden bespaard. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter, Jan Bos, dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 

  

mailto:info@boekgeschiedenis.nl
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Bijlage 2 

 

Jaarverslag van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 2014-2015 

 

Op zaterdag 14 juni 2014 werd de 21e algemene ledenvergadering van de NBV gehouden in 

Het Dominicanenklooster te Zwolle. Voorafgaand aan de jaarvergadering was er een 

inhoudelijk programma over het behoud van boekhistorisch erfgoed van religieuze 

gemeenschappen. Pater Jan Laan, prior van het Dominicanenklooster, hield een inleiding over 

de (verdwenen) bibliotheek van het klooster. Otto Lankhorst, bibliothecaris bij het 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven Sint Aegten en mede-oprichter van de NBV, hield 

een presentatie over de collectie van dit centrum. Aansluitend verzorgden vrijwilligers een 

rondleiding door het Dominicanenklooster, waarna het programma voor de 36 deelnemers werd 

afgesloten met een borrel in - de in de Broerenkerk gevestigde - Boekhandel Waanders te 

Zwolle.  

 

Tijdens de NBV-jaarvergadering van 2014 werd het 21e deel van het Jaarboek voor 

Nederlandse Boekgeschiedenis gepresenteerd. Om de variatie en dus de aantrekkelijkheid van 

het Jaarboek te bevorderen, is de thema-formule vanaf deze jaargang deels losgelaten. Het 

thema – ‘papier’ – is uitgewerkt in een aantal artikelen over de handel, de verschillende 

verschijningsvormen en de toepassingen van papier. Daarnaast bevat het 21e Jaarboek ‘overige’ 

artikelen, onder andere over middeleeuwse handschriften en een review-artikel over onderzoek 

naar moderne uitgeverijen.  

 De redactie van Jaarboek 21 bestond uit: Saskia van Bergen (hoofdredacteur), Erik 

Geleijns (redactiesecretaris), Mart van Duijn, Djoeke van Netten, Steven van Impe, Ed van der 

Vlist, Sandra van Voorst en Janneke Weijermars.  

 

De NBV organiseerde in de periode 2014-15 weer een aantal excursies voor haar leden.  

 Wegens de enorme belangstelling voor de excursie van Najaar 2013 naar de Elzevier-

bibliotheek werd die op 25 april 2014 nogmaals georganiseerd. Anita Lozinska, van Elsevier 

Science Publishers, hield nu een lezing over ‘Typographical Design in the Digital Age’, waarna 

Sjors de Heuvel, curator van de historische Elzevier-collectie, de Elsevier Heritage Collection 

belichtte en enkele hoogtepunten toonde aan de 18 deelnemers.  

 De voorjaarsexcursie, op 13 mei 2014, ging naar het Haarlemse veilinghuis Bubb 

Kuyper. Veilingmeester Jeffrey Bosch en zijn medewerkers boden de 36 deelnemers een 

exclusief kijkje achter de schermen van de organisatie van de 60e veiling van dit huis.  

 De najaarsexcursie, op 20 november 2014, voerde naar het volledig gerenoveerde 

Restauratie-atelier van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Tanja de Boer, hoofd 

Collectiebehoud, en restorator Constant  Lem informeerden de 30 deelnemers over de moderne, 

weinig ingrijpende restauratietechnieken die worden toegepast als de restaurator een oude druk 

voorbereidt om deze schadevrij te kunnen digitaliseren. Om welke boeken dat gaat, zagen we 

in het magazijn. Tot slot werd ons een blik gegund in de ruimte waar, met speciale apparatuur, 

de oude drukken van de KB gedigitaliseerd worden.  
 

Naast de excursies organiseerde de NBV een aantal overige activiteiten. In samenwerking met 

Museum Meermanno in Den Haag is in 2014 gestart met de organisatie van een aantal 

laagdrempelige lunchlezingen op zondagen over de relatie tussen de leeservaring en de 

vormgeving van boeken, namelijk: 

 23 februari - Jos van Waterschoot, ‘Binnen en buiten de kaders: de   

  vormgeving van strips’ 

 6 april – Paul van Capelleveen, ‘Kunstenaarsboeken: Lezen of kijken?’ 



 23 mei – Gerard Unger, ‘Lettertype, lay-out en lezer’ 

 31 augustus – Nelleke Moser, ‘Bedekte letters, bedrogen lezers’ 

 19 oktober – Jeroen Salman, ‘Plakken, prikken, schrijven en knippen’  

In totaal meldden 67 unieke bezoekers zich aan voor een of meer lunchlezingen. Daarnaast 

was er een behoorlijk aantal mensen dat zonder aanmelding de lezingen bezocht. 

 In samenwerking met de Unión de Associacción Ibéricas e Ibereoamericanas del 

Benelux en de Ambassade van Spanje organiseerde de NBV 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 spraken: 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’. Dit symposium 

werd door 20 deelnemers bezocht; de bijdragen worden in de loop van 2015 gepubliceerd in 

een door de Unión gefinancierde bundel.  

 

Hoewel de diverse activiteiten van de NBV weerklank vinden, blijft het ledental dalen. Op 12 

maart 2015 waren er 504 leden. De dalende trend die in de vorige jaarverslagen is beschreven 

(van 581 in maart 2011 naar 571 in maart 2012, 552 in maart 2013 en 532 in 2014) zet dus 

opnieuw door. Daarbij moet aangetekend worden dat penningmeester en secretaris het 

ledenbestand in 2014 hebben geschoond van wanbetalende leden. 

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. De NBV had een stand op de internationale conferentie 

van de Society for the History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP), dat van 17-21 

september 2014 in Antwerpen werd gehouden. Daarnaast heeft het NBV-bestuur zich ook in 

2014 geprofileerd op de Amsterdam Antiquarian Book, Map & Print Fair (3-4 oktober 2014). 

Samen met de inhoudelijke activiteiten, zoals de lunchlezingen, leveren deze pr-activiteiten wel 

nieuwe leden op, maar niet genoeg om het dalende tij te keren.  

 

De NBV maakt voor de vergroting van haar naamsbekendheid gebruik van de website 

(www.boekgeschiedenis.nl) en sociale media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn en de NBV-

discussielijst. De Twitter-account van de NBV wordt gevolgd door 340 personen, de Facebook-

site door 235, en 190 personen zijn via LinkedIn verbonden met de NBV. De NBV-discussielijst 

telt 241 leden. In 2014 werd de NBV-website 6308 keer bezocht, door 4970 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 59,08 

procent tamelijk hoog, maar lager dan vorig jaar (68,4 procent). Het NBV-bestuur is momenteel 

bezig met een plan van aanpak voor vernieuwing van de website. Dat zal worden gepresenteerd 

op de Jaarvergadering van 2015.  

 

De Jaarvergadering 2015 zal op zaterdag 13 juni a.s. worden gehouden in het Maritiem Museum 

te Rotterdam. Het inhoudelijke deel van het programma wordt verzorgd door Ron Brand, die 

een inleiding over het museum en de bibliotheek geeft, waarna Sjoerd de Meer en Djoeke van 

Netten zullen spreken over de verzamelaar Willem Anton Engelbrecht respectievelijk de 

atlassen van Blaeu. De NBV-leden krijgen tevens een rondleiding door de bibliotheek.  

 De voorjaarsexcursie wordt op dit moment nog gepland, maar voert vermoedelijk naar 

het Drukkerij Museum in Maastricht. 

 De lunchlezingen in Museum Meermanno worden in 2015 voortgezet. Op het 

programma staan onder anderen Yra van Dijk, over de materialiteit van electronische poëzie, 

http://www.boekgeschiedenis.nl/


Saskia de Bodt, over illustraties in jeugdboeken, en Silvia van Zanen & Esther  van Gelder over 

vogel- en natuurboeken.   

 

Het bestuur van de NBV kwam in de verslagperiode 6 keer voor overleg bijeen, namelijk in 

2014 op 9 januari, 10 maart, 19 mei, 23 september, en in 2015 op 20 januari en 17 maart.  

 Het bestuur nam tijdens de Jaarvergadering van 2014 afscheid van Monika Lechner 

(bestuurslid sinds 2011) en Roeland Harms (penningmeester; bestuurslid sinds 2011). Arnold 

Lubbers werd aangesteld als nieuwe penningmeester. De overige leden van het NBV-bestuur 

bleven hun taken voortzetten: Jan Bos (voorzitter; bestuurslid sinds 2013), Nelleke Moser 

(bestuurslid sinds 2013), Fleur Praal (bestuurslid sinds 2013), Edwin Bloemsaat (bestuurslid 

vanaf 2010), Steven Claeyssens (bestuurslid sinds 2012) en Marijke Huisman (secretaris, 

bestuurslid sinds 2012).  

 

Marijke Huisman, secretaris NBV 

Utrecht, 19 maart 2015 

  



Bijlage 3  Financieel verslag 2014 

 

Resultatenrekening NBV 2014        

           

     Uitkomst 2014 Begroot 2014   

           

Inkomsten          

           

Contributie *    
€ 

10.896,00   
€ 

16.500,00     

Bijdrage Maatschappij der Letterkunde  € 2.200,00   € 2.200,00     

Rente **     € 229,28   € 300,00     

Achterstallige contributie   € 1.808,50   € 0,00     

Nabestelling Jaarboeken   € 1.208,69   € 0,00     

Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten € 1.203,40   € 2.963,00     

           

     

€ 
17.545,87   

€ 
21.963,00     

           

Uitgaven           

           

Drukkosten jaarboek     
€ 

10.727,20   
€ 

12.000,00     

Redactiekosten    € 0,00   € 300,00     

Bureaukosten    € 853,99   € 2.000,00     

Website     € 1.001,88   € 1.250,00     

Ledenwerving ***    € 393,25   € 500,00     

Ledenacties    € 0,00   € 500,00     

Jaarvergadering    € 1.193,11   € 2.000,00     

Bert van Selmlezing ****   € 250,00   € 113,00     

Contributie Tiele Stichting   € 500,00   € 500,00     

Jubileumcongres *****   € 1.414,84   € 0,00     

Voorjaarsactiviteit    € 0,00   € 400,00     

Najaarsactiviteit ******   € 61,30   € 400,00     

Diverse Boekhistorische activiteiten *******  € 1.150,30   € 2.000,00     

           

Resultaat     

€ 
17.545,87   

€ 
21.963,00     

           

           

           

Toelichting bij de Resultatenrekening 2014       

* Voor de contributie van 2014 is slechts één betalingsverzoek verstuurd, in juni 2014, waardoor er fors   

minder is binnengekomen dan begroot. De penningmeester heeft hiervoor gekozen om in kaart te brengen  

hoeveel leden na het eerste betalingsverzoek niet aan deze verplichting voldoen. Dit blijkt ongeveer 40% van  

de leden te zijn. Op basis hiervan zijn er meerdere verbeteringen in gang gezet. Om te beginnen wordt de  

contributie vroeger in het kalenderjaar geïnd. Per 1 januari 2015 zal het eerste betalingsverzoek plaatsvinden  

in februari en vervolgens de eerste herinnering in april. Leden die dan vóór juli van het lopende jaar geen   

contributie hebben voldaan, zullen het jaarboek van dat jaar niet ontvangen tot ze overgaan tot betaling.   

Bovendien zal er worden gewerkt met automatische incasso. Tot slot: de achterstallige contributie van 2014  

wordt in 2015 alsnog geïnd.         

** De rente op de ING Spaarrekening is momenteel erg laag.      

*** De NBV heeft een stand gehad op de Antiquarenbeurs, waar er nieuwe leden zijn geworven.   

**** Tijdens de ALV van 2014 is ervoor gekozen om de financiële ondersteuning voor de Bert van Selm-   

lezing te verhogen. Dit is in de praktijk gebracht, maar was in de begroting voor 2014 nog niet opgenomen.  



***** De kosten voor de catering van het Jubileumcongres, dat werd georganiseerd in 2013, zijn betaald in  

2014.           

****** Een deel van de kosten voor de najaarsactiviteit, het symposium over de Spaanse boekhandel, is   

betaald in 2015.          

******* Onder de kosten opgenomen die gemoeid waren met de lunchlezingen, het SHARP-congres in   

Antwerpen, de ontwerp- en productiekosten van de NBV-banners en een attentie voor de promotie van   

Steven Claeyssens.          

 

  



Nederlandse Boekhistorische Vereniging       

           

Balans 2014          

           

Activa    

31-12-
2014  31-12-2013     

           

Saldi           

Girorekening ING *   
€ 

2.306,46  € 4.739,41     

Spaarrekening ING   
€ 

2.193,68  € 1.166,69     

Roparcorekening   
€ 

16.787,69  € 16.585,40     

           

Voorraad Jaarboeken          

Jaarboeken 2011 (84) **  € 0,00  € 609,00     

Jaarboeken 2012 (61)   € 427,00  € 460,00     

Jaarboeken 2013 (45)   € 450,00  € 600,00     

Jaarboeken 2014 (146) ***  
€ 

1.460,00  € 0,00     

           

Debiteuren          

Lidmaatschap 2013 ****  
€ 

1.017,50  € 3.570,50     

Lidmaatschap 2014 *****  
€ 

4.604,00  € 0,00     

           

Totaal    

€ 
29.246,33  € 27.731,00     

           

Passiva           

           

Crediteuren          

Openstaande rekeningen ******  € 193,26  € 1.414,84     

           

Eigen vermogen   
€ 

19.053,07  € 16.316,16     

Voorziening boekhistorische Activiteiten 
€ 

10.000,00  € 10.000,00     

           

Totaal    

€ 
29.246,33  € 27.731,00     

           

           

Toelichting bij de Balans 2014         

* De stand van de ING Girorekening was eind 2014 lager dan eind 2013, vanwege de     

ontbrekende betalingsherinnering wat betreft de contributie over 2014.      

** De voorraad Jaarboeken van de afgelopen drie kalenderjaren worden onder de Activa     

geschaard. De Jaarboeken van de afgelopen twee jaar vertegenwoordigen de waarde van     

€ 10,00 per exemplaar. De Jaarboeken van drie jaar geleden vertegenwoordigen de waarde    

van € 7,00 per exemplaar. De Jaarboeken van vier jaar geleden (2011) zijn afgeschreven.    

*** Er is nog een zeer ruime hoeveelheid Jaarboeken 2014 beschikbaar. Mogelijk kunnen we    

deze onder de aandacht brengen voor een geïnteresseerd publiek tijdens diverse activiteiten in    

2015 en 2016.          

**** In 2014 is € 2553,00 aan achterstallige contributie over 2013 geïnd. Van 16 instellingen, 14    



normale leden en 1 studentlid was het in 2014 nog niet gelukt om de contributie voor 2013 te    

innen. Het is de bedoeling dit bedrag in 2015 alsnog te innen. De achterstallige contributie voor    

2012 en 2011 is afgeschreven; dit betreft een totaalbedrag van € 682,00. Ná twee jaar     

worden openstaande contributies als oninbaar beschouwd. Er zijn vooralsnog geen sancties    

 toegepast; het bestuur is overeen gekomen dat we de relaties met de leden die nog niet aan hun    

contributie hadden voldaan - voornamelijk instellingen - graag behouden.      

***** Hoewel de nog te innen contributie voor 2014 een hoger bedrag betreft dan 2013, vertrouwen    

de penningmeester en secretaris erop de leden die nog dienen te betalen daartoe in 2015 aan    

te kunnen zetten.          

****** Het bedrag bestaat uit de kosten voor de catering van het symposium over de Spaanse    

boekhandel en declaraties voor attenties voor sprekers.       

           

           

  



Bijlage 4 Begroting 2016 

 

Begroting NBV 2016            

     *2016*  *2015*       

Inkomsten             

              

Contributie *    € 15.500,00   € 15.500,00        

Bijdrage Maatschappij der Letterkunde  € 2.200,00   € 2.200,00        

Rente **     € 250,00   € 300,00        

Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten *** € 6.000,00   € 2.963,00        

              

     € 23.950,00   € 20.963,00        

              

              

Uitgaven              

              

Drukkosten jaarboek    € 12.000,00   € 12.000,00        

Redactiekosten    € 300,00   € 300,00        

Bureaukosten    € 1.600,00   € 1.600,00        

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    € 250,00   € 250,00        

Contributie Tiele Stichting   € 500,00   € 500,00        

Voorjaarsactiviteit    € 400,00   € 400,00        

Najaarsactiviteit    € 400,00   € 400,00        

Boek zoekt-actie Meermanno ****  € 250,00   € 0,00        

Diverse Boekhistorische activiteiten *****  € 4.000,00   € 1.263,00        

              

     € 23.950,00   € 20.963,00        

              

              

Toelichting bij de Begroting 2016           

* Hoewel de inning van contributies lastig blijft verlopen en er sprake is van teruglopende leden-      

aantallen, zal een verbeterde wijze van contributie-inning tot het gewenste resultaat leiden. Een      

 incasso-contract is inmiddels overeengekomen met ING.         

** Gezien de lage rente-stand is de begroting voor deze post naar beneden bijgesteld. Desalniettemin      

zal gepoogd worden door op het juiste moment tegoeden op de ING Spaarrekening te plaatsen én voor      

een langere periode daar te houden, alsnog een hoger bedrag aan rente-inkomsten te behalen.      

*** Er zal in 2016 worden gezocht naar externe fondsen ter ondersteuning van onze inkomsten; daarbij      

valt onder meer te denken aan ondersteuning vanuit de Society for the History of Authorship, Reading      

& Publishing, om deelname van jongeren aan activiteiten van de NBV te stimuleren.       

**** Het bestuur van de NBV heeft besloten om een boek te 'adopteren' bij Museum Meermanno, in het      

kader van haar publieksactie. Op deze wijze ondersteunt de NBV het bijzondere boek direct, maar over      

de adoptie zal ook een artikel in een populair-wetenschappelijk tijdschrift verschijnen, waardoor de      

exposure van de vereniging zal toenemen. De adoptie heeft zo ook het doel leden te werven.       

***** In 2016 wordt het 'Jaar van het Boek' gevierd. De NBV is voornemens daar groots aan deel te      

nemen. De serie lunchlezingen zal worden omgezet tot een serie workshops, waardoor actieve      

deelname van leden wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt er een congres georganiseerd, om een brug      

te slaan tussen de publieksactiviteiten van andere organisaties in het kader van het jaar en de      

academische boekwetenschappelijke discipline.          

  



Bijlage 5 Bestuurswisseling 

 

Secretaris Marijke Huisman neemt deze vergadering afscheid. Haar functie zal worden 

overgenomen door het al zittende bestuurslid Fleur Praal. Het bestuur stelt daarnaast voor één 

nieuw bestuurslid te benoemen: Irene Schrier. 

 

Irene Schrier (1984) studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Utrecht 

en voltooide de Masterstudie Boekwetenschap en Handschriftenkunde aan de Universiteit van 

Amsterdam. Momenteel bereidt zij een dissertatie voor over de vroeg zeventiende-eeuwse 

Delftse boek- en prentuitgever Nicolaes de Clerck. Tot voor kort werkte ze bij de particuliere 

Liberna Collection. Sinds maart 2015 is ze catalogiseerder van de prentboeken en 

prentalbums bij het Rijksmuseum in Amsterdam. 

 

 


