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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boekhistorische 

Vereniging (NBV) op zaterdag 17 juni 2017 
 
 
Aanvang  14:00 uur 
Locatie Cultureel centrum VRIJDAG, Groningen (St. Jansstraat 7) 
 
 
 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering op 11 juni 2016 in het 

academiegebouw van de Universiteit Leiden (zie bijlagen) 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

5. Jaarstukken (zie bijlagen) 

a. Jaarverslag NBV 2016-2017 

b. Financieel Jaarverslag 2016 

c. Verslag Kascommissie 

d. Begroting 2018 

6. Benoeming kascommissie 

7. Bestuurssamenstelling (voordracht Herre de Vries als nieuw bestuurslid)  

8. Activiteiten 25-jarig jubileum NBV in 2018 

9. Bespreking toekomstige activiteiten 

10. Wat verder ter tafel komt  

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

 

Na de sluiting wordt het 24e Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis gepresenteerd. 
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Bij agendapunt 3: 

 

Verslag van de ledenvergadering van de NBV op 11 juni 2016 in het 

academiegebouw van de Universiteit Leiden 
 
Aanwezig: Erik Bart, Pieta van Beek, Saskia van Bergen, Edwin Bloemsaat, Jan Bos, Steven 
Claeyssens, Marieke van Delft, Mart van Duijn, Mark Dupree, Elizabet Erdin-Zeeman, Louise 
Eschauzier-van den Bosch, Erik Geleijns, Frits de Goojer, Jos van Heel, Eduardo Hoogbruin, Frans 
Janssen, Arnold Lubbers, Nelleke Moser, Djoeke van Netten, R. Numan, Kees Peeters, Fleur Praal, 
Andrea Reyes Elizondo, Irene Schrier,  Marja Smolenaars, Hans Stol, Ruud Veen, Gwendolyn 
Verbraak, Hendrik Verschoor, Margreet van Wijk, Sylvia van Zanen.  
 
1. Opening 

Voorzitter Jan Bos opent de vergadering om 10:08 uur, en staat even stil bij de historische 
plek waar deze vergadering wordt gehouden.  
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda blijft ongewijzigd.  
 

3. Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering op 13 juni 2015 in het Maritiem 
Museum in Rotterdam  
Er zijn geen aanmerkingen op de notulen, die daarom worden goedgekeurd. Naar aanleiding 
van de notulen zijn er wel enkele opmerkingen:  
o Jan Bos vertelt dat de publicatie naar aanleiding van het symposium over ‘De 

internationale boekhandel in het Europa van de 16e eeuw’ (oktober 2014) bijna gereed 
is. 

o Marieke van Delft licht de plannen voor de vertegenwoordiging van het historische boek 
op de Frankfurt Buchmesse van het najaar 2016 toe: er is een selectie gemaakt van zestig 
16e-eeuwse boeken, die in context van de huidige (sociale) media worden geplaatst in 
een reizende tentoonstelling. Hierin worden de parallellen tussen oude en nieuwe 
tekstvormen opgezocht. De tentoonstelling begint in Göttingen, en eindigt in het voorjaar 
van 2017 in Museum Meermanno. De NBV wil hier te zijner tijd een activiteit aan 
verbinden.   
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
o Berichten van afmelding voor deze vergadering zijn ontvangen van de leden: Marianne 

Brouwer, Peter Groeneveld, Nelly de Hommel-Steenbakker, Bert Meppelink en Agnes 
Sneller.  

o De NBV heeft het bericht bereikt dat de Raad voor Cultuur Museum Meermanno een 
voorlopig negatief subsidie-advies heeft gegeven. Dit betreft een voorlopige uitspraak; 
het Museum kan het definitieve advies nog ombuigen, onder andere door aan te tonen 
dat het brede maatschappelijke steun heeft. De NBV heeft tot dit doel een brief 
geschreven, waarin de bestendige en goede samenwerking wordt benadrukt.  

o Tevens heeft de NBV vernomen dat de Tiele-Stichtingleerstoelen aan de Universiteit 
Leiden onder druk staan door een bestuurlijke beslissing. De Wetenschappelijke 
Adviesraad van de Stichting gaat hierop actie ondernemen, waarvoor de NBV haar steun 
heeft uitgesproken.  

 
5. Jaarstukken  

o Jaarverslag NBV 2015-2016 
• De ledenvergadering mist in het jaarverslag een vermelding van het symposium in 

samenwerking met de Stichting Kinder- en Jeugdliteratuur, van april 2016. 
Secretaris Fleur Praal legt uit dat het jaarverslag het kalenderjaar 2015 beslaat; dit 
symposium wordt dus zeker in het volgende verslag opgenomen.  

• Naar aanleiding van de dalende ledenaantallen suggereert Marieke van Delft actief te 
werven op de Boekkunstbeurs, in november.  
 

o Financieel jaarverslag 2015 
• Penningmeester Arnold Lubbers merkt op dat de kosten van het Jaarboek nu 

onverantwoord zwaar op de verenigingsbegroting drukken. Hoewel Jos van Heel 
betwijfelt of dit veel geld scheelt, stelt redactiesecretaris Erik Geleijns toch voor om 
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te onderhandelen met de uitgever, Van Tilt, onder andere over een kleinere oplage. 
Mart van Duijn suggereert ook bij Verloren een offerte op te vragen; Marieke van 
Delft draagt als derde optie de Walburgpers aan. Bestuur en redactie krijgen het 
mandaat om de onderhandelingen te openen.  

• Voorts stelt de penningmeester dat het opzetten van het nieuwe systeem voor 
contributie-inning wel arbeidsintensief was, maar dat de automatische incasso nu 
goed werkt.  

• Tenslotte benadrukt hij dat het bestuur actief beleid heeft gevoerd om achterstallige 
contributies alsnog te innen. Op zich levert deze actie resultaten op, maar staan er er 
nog altijd betalingsverzoeken van meer dan drie jaar oud op de balans. Deze 
verschuldigde contributies van 2013 of eerder beschouwt de penningmeester als 
oninbaar. Hij vraagt aan de vergadering de toestemming om deze debiteuren af te 
schrijven, en de betreffende wanbetalers uit te schrijven als lid. Hij krijgt deze 
toestemming, mits hij hen per brief informeert over dit voornemen en daarin zes 
weken de mogelijkheid geeft de betaling alsnog te voldoen, of een regeling te treffen.   
 

o Verslag Kascommissie 
De leden van de kascommissie, Mart van Duijn en Jos van Heel, constateren dat de balans 
en resultatenrekening een getrouw beeld geven van de financiële positie van de 
vereniging, en dat de rekeningoverzichten en het grootboek een juist en accuraat 
overzicht bieden van de inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2015. Onder applaus 
wordt de penningmeester gedechargeerd.  
 

o Begroting 2017 
• Zoals al opgemerkt is bij het zien van het verslag van boekjaar 2015 wordt een 

aanzienlijk deel, ongeveer tweederde, van de verenigingsbegroting ingenomen door 
de post ‘drukkosten Jaarboek’. Dit is onwenselijk en stappen moeten worden 
genomen om dit te veranderen.   

• Jos van Heel vraagt waarom de post ‘diverse boekhistorische activiteiten’ in 2017 op 
zoveel minder is begroot (€1000, tegenover €4000 in 2016), en of die verlaging 
tijdelijk is. Arnold Lubbers antwoordt dat het bedrag in 2016 eigenlijk ongewoon 
hoog was, vanwege het Jaar van het Boek en het laten vervaardigen van de nieuwe 
website, dat ook onder deze post viel.  

• Een lid vraagt hoeveel van de contributies op dit moment per automatische incasso 
worden geïnd: dat zijn op dit moment 170 leden (dus: ongeveer eenderde van het 
ledenbestand). Het bestuur wil erop inzetten om ongeveer 50% van de leden per 
automatische incasso te laten betalen in 2017.  

De vergadering gaat akkoord met de begroting.  
  

6. Benoeming Kascommissie 
De vergadering bedankt Mart van Duijn en Jos van Heel voor hun werk. De kascommissie zal 
volgend jaar bestaan uit Jos van Heel en Gwendolyn Verbraak.  
 

7. Bestuurswisseling 
De vergadering neemt afscheid van bestuurslid Edwin Bloemsaat, die zich de maximale 
bestuurstermijn voor de vereniging heeft ingezet, en van secretaris Fleur Praal. Steven 
Claeyssens, nu nog bestuurslid, zal met instemming van de vergadering de taak van 
secretaris op zich nemen. De vergadering accepteert de voordracht van Andrea Reyes 
Elizondo en heet haar welkom als nieuw NBV-bestuurslid.  
 
Er blijft een vacature in het bestuur bestaan. Voorzitter Jan Bos nodigt de aanwezigen uit zich 
te kandideren; het bestuur blijft zelf ook actief zoeken naar een mogelijk nieuw bestuurslid.  
 

8. Bespreking toekomstige activiteiten 
o Het bestuur is bezig met de organisatie van een excursie naar drukkerij/binderij 

Wöhrmann in Zutphen. Dit is een oud bedrijf waar, door fusies en schaalvergroting, 
momenteel een indrukwekkende blik op een moderne productiestraat van boeken kan 
worden geboden, als ook historische verhalen, uit het archief.  

o Er zijn plannen voor een zondagmiddaglezing (nu niet meer met lunch, maar met thee en 
taart) in Museum Meermanno, rond de Fiep Westendorp-tentoonstelling.  

o Het voornemen bestaat om Lisa Kuitert te vragen te spreken over haar nieuwe boek, Het 
Boek en het Badwater.  
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o Bezoeken kunnen worden georganiseerd naar Meermanno’s tentoonstelling ‘Conn3ct’ 
over oude en nieuwe media (voorjaar 2017); en de tentoonstelling over sportpublicaties 
(zomer 2017). 

o Een lid suggereert ook een bezoek aan de Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van 
de Universiteit van Amsterdam.   

 
9. Wat verder ter tafel komt 

Er wordt verder niets ter tafel gebracht.  
 

10. Rondvraag 
o Hans Stol vraagt of er is overwogen het Jaarboek digitaal (in PDF) uit te brengen, 

mogelijk ook in Open Access. Steven Claeyssens antwoordt dat dit zeker is overwogen, 
maar complex is omdat zowel van de auteurs als van uitgever Van Tilt toestemming voor 
moet worden gegeven. Erik Geleijns vult aan dat de Jaarboeken tot en met 2008 
inmiddels via de DBNL vrijelijk online beschikbaar zijn.  

o Marieke van Delft  stelt dat toestemming van de auteurs bij nieuwe bijdragen direct kan 
worden geregeld.  

 
11. Sluiting 

Voorzitter Jan Bos dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 10:52 uur. 
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Bij agendapunt 5a: 

 

Jaarverslag 2016(-2017) van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 

 
Op zaterdag 11 juni 2016 werd de 22e algemene ledenvergadering van de NBV gehouden in het 
Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Op deze jaarvergadering volgde een symposium ter 
ere van het 250-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, met als thema 
‘Het Boek in Nederland in 1766’. De dag was gevuld met lezingen: Marja Smolenaars over 
boekproductie, Anton van der Lem over het vroegste bezit van de bibliotheek van de 
Maatschappij, Lieke van Deinsen over het dichtgenootschap Kunst Wordt Door Arbeid 
Verkreegen, Erik Geleijns over de Haagse uitgever/boekverkoper Pieter van Cleef, Frans 
Grijzenhout over de illuminaties voor Stadhouder Willem V en Joris Oddens over 
pamflettenstrijd. De lezingen werden afgewisseld met een lunch, tentoonstellingsbezoek aan de 
UB Leiden, en columns van Jan Bos en Nelleke Moser. De dag werd afgesloten met een borrel voor 
alle aanwezigen, maar niet voordat de NBV haar nieuwe website had gelanceerd, en het 23e 
Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis werd gepresenteerd. 

Het eerste exemplaar van dit Jaarboek werd aangeboden aan de voorzitter van de 
Maatschappij, Wijnand Mijnhardt.  Thema van dit jaarboek is ‘Nieuws en actualiteit’. Het boek 
bevat in totaal vijftien artikelen, waarvan ongeveer de helft het thema uitwerkt door de tijd heen: 
van een artikel over nieuwsgaring in de Middeleeuwen, tot het voortbestaan van ‘zines’ in het 
digitale tijdperk. Ook de niet-thematische artikelen handelen over in tijd en reikwijdte 
uiteenlopende onderwerpen, zoals zeventiende-eeuwse Nederlandse boeken in Zweedse 
collecties, de opkomst van het populaire kunstboek in de twintigste eeuw of het lezen in 
leesgroepen anno nu. 

De redactie van het 22e Jaarboek bestond uit: Saskia van Bergen (hoofdredacteur), Erik 
Geleijns (redactiesecretaris), Mart van Duijn, Sjors de Heuvel, Djoeke van Netten, en Sylvia van 
Zanen. Thema voor het Jaarboek 2017 is ‘Illegaal en ondergronds’. 
 
De NBV organiseerde in de periode 2016-2017 een aantal activiteiten voor haar leden. Op 
donderdag 26 mei 2016 vond de voorjaarsexcursie plaats, naar Museum Meermanno. Dit 
museum is uiteraard geen onbekend terrein voor de meeste NBV-leden, maar het betrof hier een 
exclusief bezoek achter de schermen van de tentoonstelling ‘Het Boek van Binnen’, met volop 
gelegenheid tot het stellen van vragen aan conservatoren Rickey Tax en Erik Geleijns. 
Aansluitend konden deelnemers op de zolder van het museum een boekenlegger drukken op de 
negentiende-eeuwse drukpers. De middag werd afgesloten met een drankje in het souterrain 
voor alle 17 deelnemers. De najaarsexcursie vond plaats op woensdag 30 november 2016: de 
NBV leden bezochten in Zutphen het historische drukkers- en boekbindersbedrijf Wöhrmann. 
Het bedrijf  ontving de elf deelnemers met een kleine versnapering, waarna een toelichting 
volgde op de geschiedenis en het dagelijks functioneren van het bedrijf. Ten slotte werden de 
deelnemers rondgeleid door de indrukwekkende productiestraat, waarin onder andere glow-in-
the-dark omslagen en oranje op snee kan worden vervaardigd. 

Behalve de traditionele voor- en najaarsexcursie organiseerde de NBV in samenwerking 
met Museum Meermanno twee ‘zondagmiddaglezingen’: Sylvia van Zanen over de boeken van 
Carolus Clusius op 13 maart en Karin Schepers over de boek-archeologie op 10 april. Beide 
konden op belangstelling van ongeveer 20 deelnemers rekenen.  In samenwerking met de 
Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur en de Dr. P.A. Tiele-stichting werd op 15 april 
een symposium ‘Bijzondere Boekvormen’ georganiseerd, met bijdragen van onderzoeker Nelleke 
Moser, conservatoren Paul van Capelleveen en Karin Vingerhoets, restaurator Imke Neels, maar 
ook vormgever Moon Brouwer, boekbinder Benjamin Elbel, en Kees Moerbeek, die zelf pop-up 
boeken maakt. Op 10 november, tot slot, verzamelden 30 geïnteresseerden zich in de Artis-
bibliotheek te Amsterdam. De NBV organiseerde er samen met de Stichting Bedrijfsgeschiedenis 
een studiemiddag over de spanning tussen ideaal en commercie in het uitgeefwezen onder de 
titel ‘De uitgeverij als bedrijf’. Biograaf Koen Hilberdink gaf een introductie op zijn onderzoek 
naar Johan Polak, literair criticus Arjen Fortuin sprak over zijn veelgeprezen biografie van Geert 
van Oorschot en historicus Gert-Jan Johannes gaf een kijkje in het reilen en zeilen van uitgeverij 
Boom in de afgelopen 175 jaar. Tijdens de afsluitende paneldiscussie schoof oud-uitgever en 
huidig voorzitter van de Tiele-Stichting Hanca Leppink aan. 
 
De dalende trend in het ledenaantal (552 in maart 2013, 532 in 2014 en 469 in 2015), in de 
vorige jaarverslagen ruim aan de orde gekomen, lijkt een halt toegeroepen. Per 28 maart 2017 
telde het ledenbestand 468 leden. Ledenwerving blijft niettemin een aandachtspunt. 
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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 412 personen, dat zijn er 34 
meer dan in 2015. De Facebook-pagina heeft een groter bereik gekregen: 599 vind-ik-leuks, 
versus 413 in 2015. Via LinkedIn zijn 195 personen verbonden met de NBV. De NBV-
discussielijst telt 231 leden, 10 minder dan vorig jaar. 

In 2016 werd de NBV-website 2.764 keer bezocht, door 2.142 bezoekers. Zij bekijken 
gemiddeld 2,51 pagina’s per bezoek, maar besteden daar slechts 1:45 minuten aan. Het 
‘bouncepercentage’ – het aandeel bezoekers dat vrij snel de pagina weer verlaat – is 60%. De 
nieuwe website, gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering, wordt minder frequent 
bezocht dan de oude, maar een bezoek duurt gemiddeld wel langer. 
 
Het bestuur van de NBV kwam in de verslagperiode vijf keer voor overleg bijeen, namelijk in 
2016 op 5 april, 3 mei, 13 september en 19 december en in 2017 op 18 januari. 

Het bestuur nam tijdens de Jaarvergadering van 2016 afscheid van Fleur Praal 
(secretaris, bestuurslid sinds 2013) en Edwin Bloemsaat (bestuurslid sinds 2010, de maximale 
termijn). Steven Claeyssens (bestuurslid sinds 2012) werd aangesteld als secretaris en Andrea 
Reyes Elizondo 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), Nelleke Moser (bestuurslid sinds 2013) en Irene 
Schrier (bestuurslid sinds 2015).  
 
Steven Claeyssens, secretaris NBV 
Leiden, 28 maart 2017 
  

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

 

Financieel jaarverslag 2017 van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 
 
Resultatenrekening NBV 2016 

     
        
     

Uitkomst 2016 Begroot 2016 

        Inkomsten 
       

        Contributie * 
   

€ 11.470,35  
 

€ 15.500,00  
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde 

 
€ 2.200,00  

 
€ 2.200,00  

Rente ** 
    

€ 54,01  
 

€ 250,00  
Achterstallige contributie *** 

  
€ 247,50  

 
€ 0,00  

Nabestelling Jaarboeken 
  

€ 19,95  
 

€ 0,00  
Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten **** € 6.673,13  

 
€ 3.013,00  

        
     

€ 20.664,94  
 

€ 20.963,00  

        Uitgaven 
       

        Drukkosten jaarboek  
   

€ 10.993,90  
 

€ 12.000,00  
Redactiekosten 

   
€ 0,00  

 
€ 300,00  

Bureaukosten 
   

€ 944,30  
 

€ 1.600,00  
Website 

    
€ 3.637,87  

 
€ 1.250,00  

Ledenwerving ****** 
   

€ 0,00  
 

€ 500,00  
Ledenacties ******* 

   
€ 0,00  

 
€ 500,00  

Jaarvergadering 
   

€ 829,23  
 

€ 2.000,00  
Bert van Selmlezing 

   
€ 250,00  

 
€ 250,00  

Contributie Tiele Stichting 
  

€ 500,00  
 

€ 500,00  
Voorjaarsactiviteit 

   
€ 100,00  

 
€ 400,00  

Najaarsactiviteit 
   

€ 236,50  
 

€ 400,00  
NBV-congres ******** 

   
€ 2.285,36  

 
€ 0,00  

Diverse Boekhistorische activiteiten ********* € 887,78  
 

€ 1.263,00  

        Resultaat 
    

€ 20.664,94  
 

€ 20.963,00  

        
        Toelichting bij de Resultatenrekening 2016 

   * Hoewel er een aanzienlijk bedrag aan contributie is geïnd, is de NBV er helaas niet in geslaagd om alle leden 
tijdig te laten betalen. Hier zullen we in 2017 nadrukkelijk aandacht aan besteden. 
** 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. 

   *** Er is door de inzet van de secretaris en penningmeester contributie geïnd over de jaren 2014 en 2015 
**** Gezien de ruim minder geïnde contributie, heeft de NBV meer beroepen moeten doen op haar reserves. 
***** De plannen voor het vernieuwen van de website van de NBV werden geconcipieerd in 2015, of in ieder 
geval ruim na het opmaken van de Begroting 2016 (in 2014). Derhalve sloot de post  nog aan op de verwachte 
te betalen onderhoudskosten voor de website. De hoge post op de ResultatenRekening 2016 met betrekking 
tot de website is éénmalig en met de wijziging heeft de NBV een aanzienlijk goedkopere host gevonden. 
We verwachten zodoende jaarlijks minstens € 750,- te kunnen besparen op de kosten voor de website. 
****** In 2016 zijn er geen specifieke acties uitgevoerd ten behoeve van ledenwerving. 
******* In 2016 zijn er geen middelen ingezet ten behoeve van ledenacties. 

 ******** De plannen voor het NBV-congres werden geconcipieerd in 2015, of in ieder geval ruim  
na het opmaken van de Begroting 2016 (in 2014). Er was dus niet voorzien in een post voor dit congres. 
********* Hieronder zijn de kosten gemoeid met de lunchlezingen gevat. 
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Balans 2016 
     

       Activa 
   

31-12-2016 
 

31-12-2015 

       Saldi 
      Girorekening ING * 

  
€ 867,04 

 
€ 273,40 

Spaarrekening ING ** 
  

€ 0,00 
 

€ 7.220,81 
Roparcorekening 

  
€ 16.943,61 

 
€ 16.900,61 

       Voorraad Jaarboeken 
     Jaarboeken 2013 (29->37) *** 

 
€ 0,00 

 
€ 203,00 

Jaarboeken 2014 (94->180) **** 
 

€ 1.260,00 
 

€ 940,00 
Jaarboeken 2015 (221->210) ***** 

 
€ 2.100,00 

 
€ 2.210,00 

Jaarboeken 2016 (109) 
  

€ 1.090,00 
 

€ 0,00 

       Debiteuren 
     Lidmaatschap 2013 ******* 

 
€ 0,00 

 
€ 379,50 

Lidmaatschap 2014 ******** 
 

€ 814,00 
 

€ 896,50 
Lidmaatschap 2015 ********* 

 
€ 989,00 

 
€ 1.122,00 

Lidmaatschap 2016 ********** 
 

€ 1.694,00 
 

€ 0,00 

       Totaal 
   

€ 25.757,65 
 

€ 30.145,82 

       Passiva 
      

       Crediteuren 
     Openstaande rekeningen *********** € 63,53 

 
€ 764,82 

       Eigen vermogen 
  

€ 15.694,12 
 

€ 19.381,00 
Voorziening boekhistorische Activiteiten € 10.000,00 

 
€ 10.000,00 

       Totaal 
   

€ 25.757,65 
 

€ 30.145,82 

       
       Toelichting bij de Balans 2016 

    * De stand van de ING Girorekening was eind 2016 lager dan eind 2015 omdat de middelen al in een eerder 
stadium waren ingezet ten behoeve van de NBV. 

  ** De financiële middelen op de ING spaarrekening waren volledig benut ten behoeve van activiteiten van  
de NBV in 2016. 

    *** 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 (2013) zijn afgeschreven. 
**** In 2016 zijn er aanvullende Jaarboeken van 2014 in beheer gekomen, vanuit de KB naar het magazijn. 
***** In 2016 zijn er 11 Jaarboeken van 2015 verkocht. 

  ****** De achterstallige contributie van 2013 wordt als oninbaar beschouwd en derhalve afgeschreven. 
******* In 2016 is nog € 82,50 aan achterstallige contributie uit 2014 geïnd. 23 reguliere leden, 
4 studentleden en 3 instellingen hebben de contributie voor 2014 nog niet voldaan. De secretaris en 
penningmeester beogen dit in 2017 alsnog te innen. 

 ******** In 2016 is nog € 231,00 aan achterstallige contributie uit 2015 geïnd. 22 reguliere leden,  
7 studentleden en 3 instellingen hebben de contributie voor 2015 nog niet voldaan. De secretaris en 
penningmeester beogen dit in 2017 alsnog te innen. 

 ********* 59 reguliere leden, 2 studentleden en 1 instelling hebben de contributie voor 2016 nog  
niet voldaan. De secretaris en penningmeester beogen dit in 2017 alsnog te innen. Dit is ongeveer 
13% van het totale ledenbestand. 

  ********** Het bedrag bestaat uit de periodieke kosten voor het onderhoud van de website. 
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Bij agendapunt 5d: 

 

Begroting 2018 van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 
 
 

     
*2018* 

 
*2017* 

Inkomsten 
      

        Contributie 
   

€ 12.500,00 
 

€ 12.500,00  
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde 

 
€ 2.200,00 

 
€ 2.200,00  

Rente * 
    

€ 50,00 
 

€ 150,00  
Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten ** € 1.850,00 

 
€ 5.000,00  

        Totaal 
    

€ 16.600,00 
 

€ 19.850,00 

        
        Uitgaven 

       
        Drukkosten jaarboek *** 

  
€ 9.000,00 

 
€ 12.000,00  

Redactiekosten 
   

€ 300,00 
 

€ 300,00  
Bureaukosten **** 

   
€ 1.250,00 

 
€ 1.500,00  

Website 
    

€ 500,00 
 

€ 500,00  
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  

Diverse Boekhistorische activiteiten 
 

€ 1.000,00 
 

€ 1.000,00  

        Totaal 
    

€ 16.600,00 
 

€ 19.850,00 

        
        Toelichting bij de Begroting 2018 

    * Gezien de lage rente-stand is de begroting voor deze post naar beneden bijgesteld.  
 ** Aangezien er naar verwachting in 2018 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. Door kosten te drukken hoeven de  

reserves weinig aangesproken te worden. 
    *** Een hernieuwde offerte van uitgeverij VanTilt zorg voor naar verwachting lagere  

 drukkosten. 
      **** Voor een periode van enkele jaren zijn de begrote kosten voor het bureau niet hoger  

opgelopen dan maximaal € 1250,-. Het is naar inzicht van de penningmeester, gezien de  
teruglopende inkomsten, zinvol om de post naar beneden bij te stellen. 

   
 


