
 

NBV – Jaarstukken vergadering 11 juni 2016 – p. 1 van 10 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boekhistorische 
Vereniging (NBV) op zaterdag 11 juni 2016 

 
Aanvang:  10:00 uur 
Locatie:  Klein Auditorium, Academiegebouw Universiteit Leiden (Rapenburg 73) 
 
 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering op 13 juni 2015 in het Maritiem 

Museum in Rotterdam (zie bijlagen) 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

5. Jaarstukken (zie bijlagen) 

a. Jaarverslag NBV 2015-2016 

b. Financieel Jaarverslag 2015 

c. Verslag Kascommissie 

d. Begroting 2017 

6. Benoeming kascommissie 

7. Bestuurswisseling (zie bijlagen)  

8. Bespreking toekomstige activiteiten 

9. Wat verder ter tafel komt  

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Nota bene: de presentatie van het 23e Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis en de 

presentatie van de nieuwe website van de NBV vinden plaats aan het einde van het symposium 

‘Het boek in Nederland in 1766’, omstreeks 16:15 uur.  
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Bij agendapunt 3:  

Verslag van de ledenvergadering van de NBV op 13 juni 2015, in het Maritiem 

Museum in Rotterdam 

 
Aanwezig: Alex Alsemgeest, Erik Bart, Paul Begheyn SJ, Saskia van Bergen, Aernoud Borms, Jan Bos, 
Jeroen Bos, Edwin Bloemsaat, Steven Claeyssens, E. Erdin-Zeeman, Louki Eschauzier, Erik Geleijns, 
F.H. de Goojer, P.J. Groeneveld, Emile Havers, Jos van Heel, Sjors de Heuvel, Eduardo Gustave 
Hoogbruin, Marijke Huisman, Steven Van Impe, Cor Knops, S.F.C. Kwant-Verbist, Ad Leerintveld, 
Arnold Lubbers, L.T. Monfils, Nelleke Moser, Djoeke van Netten, Kees Peeters, Paul Pestman, Adriaan 
Plak, Hans Punt, Andrea Reyes Elizondo, Irene Schrier, Marja Smolenaars, Ruud K. Veen, Robert 
Verhoogt, Herre de Vries, Margreet van Wijk, Sylvia van Zanen. 
 
1. Opening 
Voorzitter Jan Bos opent de vergadering en bedankt Ron Brand en Sjoerd de Meer van het 
Maritiem Museum voor hun gastvrijheid. 
 
2. Agenda 
De agenda blijft ongewijzigd.  
 
3. Verslag van de vergadering van 14 juni 2014 te Zwolle 
Alex Alsemgeest meldt dat er ten onrechte het tussenvoegsel ‘van’ bij zijn naam staat; 
Overigens geen aanmerkingen op de notulen, die worden goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen: 

o Arnold Lubbers, NBV-penningmeester en SHARP-liason voor Nederland, vertelt dat de 
NBV een populaire stand had tijdens het congres van de Society for the History of 
Authorship, Reading and Publishing (SHARP), 17-21 september 2014 in Antwerpen.  

o Jan Bos vertelt dat de lezingen die zijn gehouden tijdens het symposium over ‘De 
internationale boekhandel in het Europa van de 16e eeuw’ (30 oktober 2014, KB) 
worden gepubliceerd.  

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

o Berichten van afmelding zijn ontvangen van NBV-bestuurslid Fleur Praal en de leden 
Henk de Groot, J. Vree, Nelly de Hommel-Steenbakkers, August den Hollander, Corinna 
van Schendel, Nel Klaversma, Nynke Leistra, Floor Vechtmann. 

o Een brief van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde over het 250-jarig 
jubileum, die later in de vergadering aan de orde komt (punt 9). 

 
5. Jaarstukken 

o Jaarverslag van de secretaris 
De jaarvergadering keurt het verslag goed. 

o Financieel verslag 2013 
Penningmeester Arnold Lubbers licht toe dat de inning van contributie een probleem is. 
Veel leden betalen hun contributie niet op tijd of helemaal niet, waardoor er een 
structureel verschil tussen verwachte en reële inkomsten ontstaat. Om te voorkomen dat 
er Jaarboeken worden verstuurd naar leden die niet betalen, is de heffing van contributie 
in 2015 verplaatst van juni naar het voorjaar (maart/april). De afgelopen maanden zijn 
de penningmeester en secretaris ook bezig geweest met een actie om herinneringen te 
versturen voor zowel 2015 als eerdere jaren en de achterstallige contributie alsnog te 
innen. Een ander probleem is het faillissement van agentschap Swets, dat het Jaarboek-
abonnement voor veel instellingen verzorgde.  

  
De leden van de kascommissie, Aernout Borms en Mart van Duijn, constateren dat balans 
en resultatenrekening een getrouw beeld geven van de financiële positie van de 
vereniging en dat het grootboek een juist en precies overzicht biedt van de in- en 
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uitgaven over het boekjaar 2014. De kascommissie constateert tevens dat de financiële 
positie van de vereniging gezond is, en dat het vermogen de jaarlijkse uitgaven overtreft.  
Aan achterstallige contributie zal het bestuur echter ook dit jaar aandacht moeten 
besteden. 

 
Het bestuur neemt dit advies ter harte en is al bezig met de overgang naar betaling via 
automatische incasso. De penningmeester is gedechargeerd. 

 
o Begroting 2016 

Penningmeester Arnold Lubbers licht toe dat de post voor ‘diverse boekhistorische 
activiteiten’ hoger dan normaal is begroot, omdat de NBV wil participeren in het ‘Jaar 
van het Boek 2016’. Zie verder hieronder bij activiteiten. 
De vergadering gaat akkoord met de begroting.  

 
6. Benoeming kascommissie 
De vergadering bedankt Aernout Borms en Mart van Duijn voor hun werk. De kascommissie zal 
volgend jaar bestaan uit Mart van Duijn en Jos van Heel. 
 
7. Bestuurswisseling 
De vergadering neemt afscheid van secretaris Marijke Huisman. Haar taken worden 
overgenomen door het zittende bestuurslid Fleur Praal. De vergadering accepteert de voordracht 
van Irene Schrier en heet haar welkom als nieuw NBV-bestuurslid. 
 
8. Vernieuwing website www.boekgeschiedenis.nl 
Steven Claeyssens licht toe dat de website is verouderd, vooral aan de achterkant (de beheer-
kant), en dat de site niet goed werkt op nieuwe toepassingen als tablets. Het bestuur zet daarom 
in op vernieuwing van de site, en heeft inmiddels offertes van twee bedrijven. Eind 2015 moet de 
vernieuwde site actief zijn. 
Op de vraag welke items de leden graag op de site zien, komen verschillende reacties: 

o beter overzicht van boekhistorisch nieuws op de agenda 
o een bibliografie van nieuwe publicaties op het gebied van boekgeschiedenis. Jan Bos 

(KB) en Erik Geleijns (KB) melden dat er wel bibliografieën in omloop zijn, op de site van 
Bibliopolis, en de door Brill georganiseerde Book History Online, maar die zijn niet 
actueel en/of volledig. Hier kan een taak voor de NBV liggen. 

 
9. Toekomstige activiteiten 

o Jan Bos licht toe dat het publiek voor de NBV-lezingencyclus in Museum Meermanno 
vorig jaar een dalende lijn vertoonde, en vraagt de leden naar ideeën voor een verklaring 
daarvan. Jos van Heel stelt dat de thematische samenhang misschien moet worden 
versterkt, zodat bezoekers de hele serie volgen. Steven van Impe, die ervaring heeft met 
soorgelijke lunchlezingen bij de Hendrik Conscience-bibliotheek in Vlaanderen, stelt dat 
het vooral een kwestie van volhouden is. Hoe bekender de lezingen worden, hoe 
stabieler de omvang van het publiek zal zijn. De reeks zal na de zomervakantie verder 
worden opgepakt, met als thema ‘illustraties’.  

o In 2016 zijn Nederland en Vlaanderen gastland op de Frankfurter Buchmesse. Het CPNB, 
de KB, de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en Vlaamse 
organisaties grijpen dit aan om het ‘Jaar van het Boek’ te organiseren. Er zijn plannen 
voor een verkiezing van ‘het Nederlandse boek’, een reizende expositie over oude 
boeken, nieuwe media, en andere activiteiten. De NBV zal daarbij aansluiting zoeken, 
bijvoorbeeld door organisatie van een congres of publicatie.  

o Museum Meermanno organiseert wederom de adoptie-actie ‘Boek zoekt…’. De NBV is 
van plan opnieuw een boek te adopteren en dat breed onder de aandacht te brengen als 
pr-actie. De meerderheid van de leden is voor adoptie van een item uit de moderne 
collectie van Meermanno.  
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o Ideeën / wensen voor excursies en activiteiten 
- de leden reageren positief op het plan van het NBV-bestuur om workshops rondom 

boekhistorische vaardigheden te organiseren, bijvoorbeeld boekbinden of papier 
maken. De vergadering adviseert wel aansluiting te zoeken bij organen die al actief 
zijn op het terrein van de verschillende vaardigheden, om verbinding in plaats van 
concurrentie te creëren. 

- Excursie naar het prentenkabinet van het Rijksmuseum, waar nieuw bestuurslid 
Irene Schrier werkt.  

- Er komt een expositie over Van Santen en de geïllustreerde atlassen in de UB van 
Amsterdam.  

- De openbare bibliotheek in Amersfoort – gehuisvest in een modern gebouw, met 
allerlei partners 

- Expositie over kookboeken in Meermanno in najaar 2015 
- Sjors de Heuvel is bereid nogmaals een excursie naar de Elzevier-collectie te 

organiseren 
- Emile Havers meldt dat het Dordrechts Museum in najaar 2016 een expositie 

rondom de dichteres Margaretha van Godewijck (1627-77) zal huisvesten. Nelleke 
Moser en hij zelf maken een teksteditie van haar werk.  

- Herre de Vries, boekrestaurateur bij Mooie Boeken / RNA Restauratie Nijhoff Asser, 
meldt dat er vanuit zijn netwerk plannen zijn voor een cursus van een beroemde 
Amerikaanse boekbinder. Misschien liggen er mogelijkheden tot samenwerking.   
 

o 250-jarig jubileum MNL 
Nelleke Moser vertelt dat de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, waarvan de NBV 
een ‘werkgroep’ is, 250 jaar bestaat in 2016. Onder leiding van MNL-voorzitter Wijnand 
Mijnhardt zijn er allerlei jubileum-activiteiten in gang gezet, maar de MNL roept de 
aangesloten werkgroepen ook op tot activiteiten. De NBV werkt graag mee, en de leden 
opperen verschillende ideeën: 

- Een excursie naar de MNL-collectie in de UB Leiden; 
- Een symposium over de situatie van het boek rond 1766, toen de MNL werd 

opgericht 
- De Jaarvergadering 2016 houden bij de MNL-collectie in de UB Leiden 

 
10. Wvttk en rondvraag 

o De leden zouden data van NBV-activiteiten graag langer van te voren horen, zodat ze 
beter kunnen plannen; 

o Bestaat er de mogelijkheid om een digitale nieuwsbrief te verzenden? Het daarin 
vermelde nieuws kan weer herhaald worden op de vernieuwde website. 

o Paul Begheyn activiteiten wijst de vergadering op een nieuw, door Brill uitgegeven 
tijdschrift: Journal of Jesuit Studies. Het meest recente nummer gaat over bibliotheken. 

o Op dinsdag 16 juni a.s. is er in de KB een symposium over de 18e-eeuwse filosoof 
Francois Heemsterhuis.  

 
11. Sluiting 
De voorzitter, Jan Bos, dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.  
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Bij agendapunt 5a:  

Jaarverslag 2015(-2016) van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 

Op zaterdag 13 juni 2015 werd de 22e algemene ledenvergadering van de NBV gehouden in het 
Maritiem Museum te Rotterdam. Deze jaarvergadering werd omlijst door inhoudelijke lezingen. 
Conservatoren Ron Brand en Sjoerd de Meer hielden lezingen over het Maritiem Museum en de 
museumbibliotheek, respectievelijk over de verzamelaar Willem Anton Engelbrecht. Na afloop 
van de vergadering presenteerde Djoeke van Netten een ‘perspectief op zeemansgidsen uit de 
Gouden Eeuw’ in de atlassen van Blaeu. Aansluitend volgde voor de 39 aanwezigen een 
rondleiding door de museumbibliotheek, waarna de dag werd afgesloten met een borrel in de 
Witte de Withstraat.  
 
Tijdens de NBV-jaarvergadering van 2015 werd tevens het 22e Jaarboek voor Nederlandse 
Boekgeschiedenis gepresenteerd; het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Ron Brand en 
Sjoerd de Meer van het Maritiem Museum. Thema van dit jaarboek is ‘Surrogaat’. Dit is 
uitgewerkt in zeven artikelen, die zowel in periodisering als in methode uiteen lopen; zo wordt 
bijvoorbeeld ingegaan op het ‘vervangen’ van handschrift door druk, en van druk door digitaal. 
Het themagedeelte wordt voorafgegaan door vier niet-thematische artikelen, onder andere over 
almanakken en titelpagina’s.  

De redactie van het 22e Jaarboek bestond uit: Saskia van Bergen (hoofdredacteur), Erik 
Geleijns (redactiesecretaris), Mart van Duijn, Steven van Impe, Djoeke van Netten, Sandra van 
Voorst, en Sylvia van Zanen. Thema voor het Jaarboek 2016 is ‘Nieuws’.  
 
De NBV organiseerde in de periode 2015-2016 uiteraard weer een aantal activiteiten voor haar 
leden. De Voorjaarsexcursie stond in het teken van de twee aan illustratoren gewijde 
tentoonstellingen in Museum Meermanno: ‘De Verbeelders’ (17 jan-17 mei 2015) en ‘Sprookjes 
van Andersen, getekend door Jan Jutte’ (31 jan-14 jun 2015). Op woensdag 13 mei gaf niemand 
minder dan illustrator Jan Jutte zelf een lezing over Hans Christiaan Andersen en de vele 
interpretaties die illustratoren aan zijn sprookjes hebben gegeven. Daarna bezochten de 
deelnemers beide tentoonstellingen in aanwezigheid van Saskia de Bodt, co-auteur van De 
Verbeelders: Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw. Tenslotte presenteerde zij een 
lezing over de geschiedenis van de boekillustratie, waarbij de 24 deelnemers een drankje werd 
geschonken in het koetshuis van het museum.  
 De Najaarsexcursie 2015 vond plaats op maandag 30 november: de NBV-leden kregen 
een exclusieve rondleiding door het Rijksprentenkabinet, onderdeel van het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Dit kabinet bezit de grootste collectie prenten, tekeningen en foto's van Nederland. 
Deze wordt vanwege de omvang en de kwetsbaarheid van het materiaal niet getoond aan 
publiek, maar er is wel begonnen met digitale ontsluiting. De NBV was welkom om een rijke 
selectie van originele prentalbums te zien, en kreeg bovendien een kijkje achter de schermen bij 
het project Het Prentenkabinet-Online, dat de registratie en digitalisering van het materiaal 
verzorgt. De 30 deelnemers (het maximumaantal voor deze excursie) werden begeleid door 
Huigen Leeflang, conservator bij het Rijksprentenkabinet en Henrike Hövelmann, projectleider 
bij PK-Online. Na afloop was er koffie met gebak in het Cobra Café. 
 
Omdat 2016 een speciaal jaar belooft te worden, vanwege het Jaar van het Boek én het 250-jarig 
bestaan van de Maatschappij de Nederlandse Letterkunde, heeft de NBV in 2015 verder geen 
activiteiten voor haar leden georganiseerd. Voor het jaar 2016 staan in elk geval al diverse 
activiteiten op het programma. Zo is de eerste van de zondagmiddaglezingen in samenwerking 
met Museum Meermanno met 27 bezoekers goed bezocht: Sylvia van Zanen vertelde hier over de 
totstandkoming van de botanische werken van Carolus Clusius.  

De tweede zondagmiddaglezing van dit jaar, door Karin Scheper over de neergang van 
de boekbindkunst door de eeuwen, vindt plaats op 10 april. Daarna organiseert de NBV in 
samenwerking met de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur op 15 april een 
studiedag over bijzondere boekvormen. Op 26 mei verzorgt Erik Geleijns als voorjaarsexcursie 
voor de NBV-leden een exclusieve rondleiding op de nieuwe Meermanno-tentoonstelling ‘Het 
boek van binnen’ (20 februari-29 mei 2016). Op 11 juni zal de NBV Jaarvergadering plaatsvinden 
in Leiden. Ter ere van het jubileum van de MNL wil de NBV deze graag combineren met een 
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symposium met het thema: ‘Het boek in Nederland in 1766 - het boekenbedrijf ten tijde van de 
oprichting van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’.  
 
Hoewel de diverse activiteiten van de NBV bezoek trekken en zeker weerklank vinden, blijft het 
ledental helaas dalen. Op 14 maart 2016 waren er 469 leden. De dalende trend die in de vorige 
jaarverslagen is beschreven (van 552 in maart 2013 en 532 in 2014) zet dus opnieuw door. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat een aanzienlijk aantal opzeggingen het bestuur bereikte in 
november-december 2015, kort volgend op het aanbod van de mogelijkheid tot 
contributiebetaling per automatische incasso, zoals besloten in de Jaarvergadering 2015. 
Daarnaast wordt het ledental mogelijk gedrukt doordat enkele institutionele lidmaatschappen 
die via distributeur Swets verliepen in 2015 zijn weggevallen. 

De aanwas van nieuwe leden blijft een terugkerend agendapunt op de 
bestuursvergaderingen. De in 2012 vernieuwde NBV-folder wordt breed verspreid op 
universiteiten en ‘boekhistorische’ instellingen als musea en bibliotheken. 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. Het bestuur wil nu inzetten op activiteiten 
speciaal voor studenten en pas-afgestudeerden, om onder deze doelgroep potentiële leden te 
werven.  

 
De NBV maakt voor de vergroting van haar naamsbekendheid gebruik van de website 
(www.boekgeschiedenis.nl) en sociale media, zoals Facebook 
(https://www.facebook.com/NederlandseBoekhistorischeVereniging/), Twitter 
(@nbvboekhist), LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/1807474) en de NBV-
discussielijst. De Twitter-account van de NBV wordt gevolgd door 378 personen, dat zijn er 38 
meer dan in 2014. De Facebook-pagina heeft een groter bereik gekregen: 413 vind-ik-leuks, 
versus 235 in 2014. Via LinkedIn zijn 193 personen verbonden met de NBV. De NBV-
discussielijst telt sinds jaren 241 leden.  

In 2015 werd de NBV-website 5.999 keer bezocht, door 4.827 bezoekers. Zij bekijken 
gemiddeld 2,69 pagina’s per bezoek, maar besteden daar slechts 1:21 minuten aan. Het 
‘bouncepercentage’ – aandeel bezoekers dat vrij snel de pagina weer verlaat – is 65%. Het NBV-
bestuur werkt momenteel aan een grondige vernieuwing van de website alsook het mailsysteem 
en de ledenadministratie. De nieuwe website zal worden gepresenteerd op de Jaarvergadering 
van 2016.  
 
Het bestuur van de NBV kwam in de verslagperiode zes keer voor overleg bijeen, namelijk in 
2015 op 17 maart, 25 april, 13 juni (voorafgaand aan de Jaarvergadering), 12 oktober en 9 
november; en in 2016 op 18 januari.  
 Het bestuur nam tijdens de Jaarvergadering van 2015 afscheid van Marijke Huisman 
(secretaris, bestuurslid sinds 2012). Fleur Praal (bestuurslid sinds 2013) werd aangesteld als 
secretaris en Irene Schrier werd verwelkomd in het bestuur. De overige leden van het NBV-
bestuur bleven hun taken voortzetten: Jan Bos (voorzitter; bestuurslid sinds 2013), Arnold 
Lubbers (penningmeester, bestuurslid sinds 2014), Edwin Bloemsaat (bestuurslid sinds 2010), 
Steven Claeyssens (bestuurslid sinds 2012), en Nelleke Moser (bestuurslid sinds 2013).  
 
 
 
Fleur Praal, secretaris NBV 
Rotterdam, 24 maart 2016 
  

http://www.boekgeschiedenis.nl/
https://www.facebook.com/NederlandseBoekhistorischeVereniging/
https://www.linkedin.com/groups/1807474
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Bij agendapunt 5b:  

Financieel jaarverslag 2015 van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 

 

A. Resultatenrekening NBV 2015        

     Uitkomst 2015 Begroot 2015 

INKOMSTEN       

Contributies 1    € 13.032,14   € 15.500 

Bijdrage MNL  € 2.200,00   € 2.200  

Rente 2     € 140,04   € 300  

Achterstallige contributies 3   € 2.684,39   € 0  

Nabestellingen Jaarboeken   € 584,80   € 0  

Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten 4 -€ 2.842,26   € 2.963 

        

TOTAAL INKOMSTEN € 15.799,11   € 20,963  

        

UITGAVEN        

Drukkosten jaarboek     € 11.061,10   € 12.000  

Redactiekosten    € 0,00   € 300  

Bureaukosten    € 1.172,80   € 1.600  

Website     € 1.304,38   € 1.250  

Ledenwerving 5    € 0,00   € 500  

Ledenacties 6    € 0,00   € 500  

Jaarvergadering    € 900,00   € 2.000  

Bert van Selmlezing    € 250,00   € 250  

Contributie Tiele Stichting   € 500,00   € 500  

Voorjaarsactiviteit    € 100,00   € 400  

Najaarsactiviteit    € 315,83   € 400  

Diverse Boekhistorische activiteiten 7  € 195,00   € 1.263  

        

TOTAAL UITGAVEN     € 15.799,11   € 20.963 

 

    

Toelichting bij de Resultatenrekening 2015      
  

1) De inning van de contributie heeft in 2015 voor het eerst plaatsgevonden in het voorjaar. 
Ook zijn er meerdere betalingsherinneringen verstuurd en hebben leden die in de 
afgelopen drie jaren hun contributie geheel of deels nog niet hadden voldaan het bericht 
ontvangen dat zij pas hun Jaarboek 2015 zouden ontvangen ná ontvangst van de 
achterstallige contributie. Dit heeft, in vergelijking met voorgaande jaren, in een hoger 
bedrag aan inkomsten uit contributie geresulteerd.     

2) Vanwege dalende rente zijn de inkomsten uit rente beperkt gebleven. In de begroting 
stel ik voor de inkomsten uit rente naar beneden bij te stellen.  

3) Er is door de inzet van de secretaris en penningmeester contributie geïnd over de jaren 
2012, 2013 en 2014.        

4) Dankzij beperkte uitgaven en meer inkomsten dan begroot, is de onttrekking van onze 
reserves een negatief saldo.    

5) In 2015 zijn er geen specifieke acties uitgevoerd ten behoeve van ledenwerving.  
6) In 2015 zijn er geen middelen ingezet ten behoeve van ledenacties.   
7) Hieronder zijn de kosten gemoeid met de Lunchlezingen gevat.  
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B. Balans 2015 

    
31/12/2015 

 
31/12/2014 

ACTIVA       

Saldi 
      Girorekening ING 1 

  
€ 273,40 

 
€ 2.306,46 

Spaarrekening ING 
  

€ 7.220,81 
 

€ 2.193,68 

Roparcorekening 
  

€ 16.900,61 
 

€ 16.787,69 

       Voorraad Jaarboeken 
     Jaarboeken 2012 (65)2 

 
€ 0,00 

 
€ 427,00 

Jaarboeken 2013 (29)3 
 

€ 203,00 
 

€ 450,00 

Jaarboeken 2014 (94)4 
 

€ 940,00 
 

€ 1,460,00 

Jaarboeken 2015 (221) 
 

€ 2.210,00 
 

€ 0,00 

       Debiteuren 
     Lidmaatschap 2013 5 

 
€ 379,50 

 
€ 1.017,50 

Lidmaatschap 2014 6 
 

€ 896,50 
 

€ 4.604,00 

Lidmaatschap 2015 7 
 

€ 1.122,00 
 

€ 0,00 

       TOTAAL ACTIVA 
   

€ 30.145,82 
 

€ 29.246,33 

              

PASSIVA 
      Crediteuren 

     Openstaande rekeningen 8 
 

€ 764,82 
 

€ 193,26 

       Eigen vermogen 
  

€ 19.381,00 
 

€ 19.053,07 

Voorziening boekhistorische Activiteiten € 10.000,00 
 

€ 10.000,00 

       TOTAAL PASSIVA 
   

€ 30.145,82 
 

€ 29.246,33 
 
 
Toelichting bij de Balans 2015     

1) De stand van de ING Girorekening was eind 2015 lager dan eind 2014 omdat de 
middelen al in een eerder stadium naar de ING Spaarrekening waren overgemaakt. 

2) 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 (2012) zijn 
afgeschreven. 

3) In 2015 zijn nog zestien Jaarboeken uit 2013 verstuurd of verkocht.  
4) In 2015 zijn nog 52 Jaarboeken uit 2014 verstuurd of verkocht.  
5) In 2015 is nog € 638,- aan achterstallige contributie uit 2013 geïnd. Het bedrag van € 

379,50 wordt beschouwd als oninbaar en zal in 2016 worden afgeschreven. 9 reguliere 
leden, 1 studentlid en 3 instellingen hebben de contributie voor 2013 nog niet voldaan.
  

6)  In 2015 is nog € 3707,50 aan achterstallige contributie uit 2014 geïnd. 26 reguliere 
leden, 4 studentleden en 3 instellingen hebben de contributie voor 2014 nog niet 
voldaan. 

7)   31 reguliere leden, 7 studentleden en 4 instellingen hebben de contributie voor 2015 
nog niet voldaan. De secretaris en penningmeester beogen dit in 2016 alsnog te innen. 

8)   Het bedrag bestaat uit kosten voor een mailing ten behoeve van het verzoek aan leden 
om toestemming te verlenen tot automatische incasso van contributie, consumpties voor 
leden na een excursie en presentjes voor sprekers.  
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Bij agendapunt 5d:  

Begroting 2017 van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 
 
     2017  2016 

INKOMSTEN       

Contributies 1    € 12.500   € 15.500 

Bijdrage MNL  € 2.200   € 2.200  

Rente 2     € 150   € 250  

Onttrekking reserves boekhistorische activiteiten 3 € 5.000   € 6.000  

        

TOTAAL INKOMSTEN    € 19.850   € 23.950  

        

UITGAVEN        

Drukkosten jaarboek    € 12.000   € 12.000  

Redactiekosten    € 300   € 300  

Bureaukosten 4    € 1.500   € 1.600  

Website 5    € 500   € 1.250  

Ledenwerving    € 500   € 500  

Ledenacties    € 500   € 500  

Jaarvergadering    € 2.000   € 2.000  

Bert van Selmlezing    € 250   € 250  

Contributie Tiele Stichting   € 500   € 500  

Voorjaarsactiviteit    € 400   € 400  

Najaarsactiviteit    € 400   € 400  

Boek zoekt-actie Meermanno 6  € 0   € 250  

Diverse Boekhistorische activiteiten 7  € 1.000   € 4.000  

        

TOTAAL UITGAVEN    € 19.850   € 23.950  

 
 
 
Toelichting bij de Begroting 2017      

1) Inmiddels heeft automatische incasso geleid tot een structurele ontvangst van de 
contributie van 170 leden. Desalniettemin zal naar verwachting met het huidige 
ledenaantal minder contributie worden ontvangen dan eerder beoogd. De begroting 
dient naar inzicht van de penningmeester een realistische weergave te zijn van de te 
innen contributie-bijdragen.      

2) Gezien de lage rentestand is de begroting voor deze post naar beneden bijgesteld.   
3) Aangezien er naar verwachting in 2017 minder inkomsten uit contributie en rente te 

verwerven zijn, zal de NBV zich moeten beraden op inkomsten uit andere bronnen of 
nadrukkelijker inzetten op het werven van nieuwe leden.     

4) Voor een periode van enkele jaren zijn de kosten voor het bureau niet hoger opgelopen 
dan maximaal € 1500,-. Het is naar inzicht van de penningmeester, gezien de 
teruglopende inkomsten, zinvol om de post naar beneden bij te stellen. 

5) In 2016 zal de internetpagina van de NBV ondergebracht zijn bij een nieuwe host die 
aanzienlijk lagere kosten in rekening brengt.      

6) In 2017 zal de NBV niet nogmaals kosten maken voor de Boek zoekt-actie van Museum 
Meermanno.      

7) Om niet meer druk te leggen op de reserves van de NBV, zal worden geopteerd voor een 
lagere post voor diverse activiteiten ten opzichte van 2016. Deze post is in 2016 
overigens relatief hoog, vanwege beoogde activiteiten in het kader van het Jaar van het 
Boek.  
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Bij agendapunt 7: Bestuurswisseling 
 
Edwin Bloemsaat (bestuurslid) zal zijn plaats in het bestuur van de Nederlandse Boekhistorische 
Vereniging vacant stellen, omdat hij de maximale bestuurstermijn van zes jaar heeft vervuld. 
Fleur Praal (secretaris) zal haar plaats in het bestuur van de Nederlandse Boekhistorische 
Vereniging eveneens vacant stellen, na haar bestuurstermijn van drie jaar.  
 
Derhalve draagt het bestuur de volgende benoemingen voor aan de algemene ledenvergadering: 
 

 Steven Claeyssens, huidig bestuurslid, om met directe ingang binnen het bestuur van de 
Nederlandse Boekhistorische vereniging de functie van secretaris te laten vervullen;  

 Andrea Reyes Elizondo, om zitting te nemen in het bestuur van de Nederlandse 
Boekhistorische Vereniging.  


