Jaarstukken voor de
Algemene Ledenvergadering

26 september 2020
Noord-Hollands Archief, Haarlem

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boekhistorische
Vereniging (NBV) op zaterdag 26 september 2020
Aanvang
Locatie

1.
2.
3.

13.30 uur
Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem en online

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering op 15 juni 2019 in het Nationaal
Onderwijs Museum in Dordrecht (zie bijlagen)
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Jaarstukken (zie bijlagen)
a. Jaarverslag NBV 2019-2020
b. Financieel Jaarverslag 2019
c. Verslag Kascommissie
d. Begroting 2021
6. Benoeming kascommissie
7. Bestuurssamenstelling
8. Bespreking toekomstige activiteiten
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting
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Bij agendapunt 3:

Verslag van de ledenvergadering van de NBV op 15 juni 2019 in het Nationaal
Onderwijsmuseum in Dordrecht
Aanwezig: Alex Alsemgeest, Wilma van Barschot, Saskia van Bergen, Jan Bos, Marianne Brouwer,
Arnold Bruggeman, Annet Doves, Mark Dupree, Elizabet Erdin-Zeeman, Suzan Folkerts, Henk
Gaasbeek, Erik Geleijns, Frits de Goojer, Wilma Houwers, Jan Willem Klein, Arno Kuipers, Otto
Lankhorst, Andrea van Leerdam, Ad Leerintveld, Arnold Lubbers, Nelleke Moser, Lotte Paulides,
Kees Peeters, Henk Porck, Hans Punt, Andrea Reyes Elizondo, Frank Rutten, Jan Spoelder, Ruud
Veen, Gwendolyn Verbraak (verslag)
1. Opening
Voorzitter Jan Bos opent de vergadering om 13.30 uur.
Hij merkt op dat er afgelopen jaar veel boekhistorische activiteiten geweest zijn.
2. Vaststelling agenda
De agenda blijft ongewijzigd.

3. Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering op 1 juni 2018 bij de Vrije
Universiteit te Amsterdam
De notulen worden goedgekeurd.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
o Afmeldingen voor de jaarvergadering: Jan Bosch, Astrid Balsem, Helwi Blom, Elly CockxIndestege, Marieke van Delft, Frank Divendal, Henk Gringhuis, Marian Huele-de Keijzer, Immie
Kalken, Ton Kraanen, Katell Lavéant, Joke Mammen, Ferenc Postma, Irene van Renswoude,
Jeroen Vandommele, Herre de Vries.

5. Jaarstukken
o Jaarverslag NBV 2018-2019
Het verslag wordt aangenomen.
Gwendolyn en Arnold vragen of de vergadering toestemming geeft leden die van 2016 t/m 2019
nog niet betaald hebben een mail te sturen met de mededeling dat ze geroyeerd gaan worden,
tenzij ze alsnog betalen. De vergadering geeft toestemming.
Arnold stelt voor om in het volgende jaarverslag tabellen op te nemen met ledenaantallen
(inclusief aantal nieuwe aanmeldingen en afmeldingen) van de afgelopen jaren.
o Financieel jaarverslag 2018
De sterretjes in het verslag heeft de penningmeester Arnold Lubbers vervangen door cijfers.

Arnold Lubbers meldt dat de jaarlijkse bijdrage van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde met €700,- wordt verminderd. De Maatschappij had echter eveneens aangegeven in
een eerder stadium hierover in gesprek te willen. Het bestuur zal hierover nog contact opnemen
met de Maatschappij. De NBV heeft in 2019 de bijdrage voor 2018 ontvangen – het eerdere
verzoek daarvoor in 2018 was in de post verloren geraakt.
o Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Henk Porck en Ad Leerintveld, bestudeerde de stukken grondig.
De penningmeester beantwoordde al hun vragen naar tevredenheid. De penningmeester wordt
door de leden decharge verleend.
o Begroting 2020
De vergadering gaat akkoord met de begroting.

6. Benoeming Kascommissie
De vergadering bedankt Henk Porck en Ad Leerintveld voor hun werk. De kascommissie zal
volgend jaar bestaan uit Ad Leerintveld en Suzan Folkerts.

7. Bestuurssamenstelling
Jan Bos introduceert Katell Lavéant, Irene van Renswoude en Jeroen Vandommele, bij hun
afwezigheid, als nieuwe bestuursleden. De vergadering gaat akkoord met hun benoeming. Het
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bestuur neemt afscheid van Jan Bos als voorzitter en van Nelleke Moser als bestuurslid, met voor
elk een vriendenbundel gebonden door Herre de Vries, waarin boekentips van
medebestuursleden zijn opgenomen. Jan en Nelleke hebben allebei 2 termijnen erop zitten (in
totaal 6 jaar). We zullen hen missen!
Jan draagt het voorzitterschap over aan Andrea Reyes Elizondo en Herre de Vries (niet
aanwezig). Zij zullen deze rol gezamenlijk vervullen.
8. Bespreking toekomstige activiteiten
Andrea Reyes Elizondo neemt de voorzittersrol van Jan Bos over en vertelt over enkele
toekomstplannen:
aanstelling van studentbestuurslid, faciliteren van een week catalogiseerwerkzaamheden voor
jonge boekwetenschappers in bijvoorbeeld kloosters in samenwerking met het Huizinga
Instituut, vervaardigen van een boekenlegger om te verspreiden tijdens colleges, promovendi
profileren op de website, platform bieden aan studenten om onderzoek te presenteren
(bijvoorbeeld posterpresentaties tijdens de ALV), internationale excursies organiseren, bij
activiteiten aanwezig zijn met een stand (bijvoorbeeld de boekkunstbeurs in de Pieterskerk in
Leiden), samenwerking zoeken met de Franse Boekhistorische Vereniging, zichtbaar zijn tijdens
SHARP 2020 in Amsterdam.

9. Wat verder ter tafel komt
Frank Rutten vraagt of er al concrete voorstellen zijn voor NBV-activiteiten tijdens SHARP 2020
in Amsterdam. Dat is nog niet het geval. Maar het bestuur staat open voor suggesties.
10. Rondvraag
Frank Rutten wijst op het ILAB congres in Amsterdam 29 september tot 1 oktober 2020. Op de
laatste dag is een symposium over vervalsing en diefstal. Houdt de website in de gaten:
https://ilab.org/events/2020-ilab-congress-amsterdam
Mogelijk kan de NBV hierbij aan te sluiten.

11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 14.15 uur.
Er volgde een bevlogen presentatie door Jacques Dane over de collectie van het Nationaal
Onderwjismuseum, met een overtuigend pleidooi over de waarde van de collectie voor verder
onderzoek. Daarna gingen leden in gesprek met Jan Bos over hun meegrebracchte schoolboeken
en bekeken we de opstelling van het museum, waarbij Cor den Boer een toelichting gaf op de kast
van de Maatschapij tot Nut van ’t Algemeen. De middag werd afgesloten met een borrel in de
zonnige tuin van het museum.
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Bij agendapunt 5a:
Jaarverslag april 2019 – april 2020 van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging
Excursies
De NBV organiseerde in de periode 2019-2020 weer een aantal activiteiten voor haar leden, die
goed waren bezocht.
Op 28 april 2019 gaven Freek Heijbroek en Kasper van Ommen een toelichting op de
tentoonstelling in Museum Meermanno over de Art Nouveau-boeken van Dijsselhof, Lion Cachet
en Nieuwenhuis in Museum Meermanno, Den Haag. Een uitgebreid verslag van de middag is te
lezen op de website van de NBV: https://www.boekgeschiedenis.nl/bezoek-aan-detentoonstelling-de-bijzondere-band-in-museum-meermanno-28-april-2019/.
Op 23 november 2019 ging de najaarsexcursie naar de Zeeuwse Bibliotheek (officieel
heten ze ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland). Conservator Marinus Bierens vertelde over
de geschiedenis van de bibliotheek en toonde bijzondere stukken uit de kluis. Arnold Wiggers
leidde ons langs de tentoonstelling ‘Bekroonde wijsheid’ die in de bibliotheek was ingericht. Er
waren fraaie prijsbanden te zien. Ze werden uitgereikt door de Latijnse school in Middelburg aan
leerlingen die het beste presteerden. In die voormalige Latijnse school is nu het atelier van
boekrestaurator Marijn de Valk gevestigd. Zij liet ons daar haar laatste projecten zien. Na een
stadswandeling verzorgd door Gerard Heerebout en Arnold Wiggers werden we getrakteerd op
een heerlijk diner in het atelier van Marijn de Valk.

Foto: Marijn de Valk in haar restauratieatelier in de voormalige Latijnse school in Middelburg,
najaarsexcursie 2019
Algemene ledenvergadering 2019
Op 15 juni 2019 vond de jaarvergadering plaats in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.
Dit museum beheert met meer dan 390.000 voorwerpen de grootste onderwijscollectie ter
wereld. We werden hartelijk ontvangen met koffie en thee in het mooie lichte gebouw ‘De
Holland’, gelegen dichtbij het Centraal Station. Daarna vergaderden we in de bovenzaal. De
gebruikelijke onderwerpen werden besproken en de jaarstukken werden goedgekeurd. We
namen met passende cadeaus afscheid van onze voorzitter Jan Bos en van algemeen bestuurslid
Nelleke Moser. Bestuursleden Andrea Reyes Elizondo en Herre de Vries namen gezamenlijk het
voorzitterschap over. Als nieuwe bestuursleden werden Katell Lavéant, Irene van Renswoude en
Jeroen Vandommele aanvaard. Jaarboek 26 (2019) werd gepresenteerd door Arno Kuipers en
Saskia van Bergen. De redactie van het Jaarboek bestond dit jaar uit Alex Alsemgeest, Saskia van
Bergen (hoofdredacteur), Steven Claeyssens, Lieke van Deinsen, Mart van Duijn, Arno Kuipers
(redactiesecretaris), Daphne Wouts en Sylvia van Zanen. Na het officiële gedeelte volgde een
presentatie door conservator Jacques Dane over de collectie van het Nationaal
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Onderwjismuseum. Hij had een overtuigend pleidooi over de waarde van de collectie voor verder
onderzoek. Daarna gingen leden in gesprek met Jan Bos over hun meegebrachte schoolboeken en
bekeken we de opstelling van het museum. Cor Braal gaf een toelichting gaf op de kast van de
Maatschapij tot Nut van ’t Algemeen. De middag werd afgesloten met een borrel in de zonnige
tuin van het museum.

Foto: Jacques Dane geeft een presentatie over de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum
tijdens de algemene ledenvergadering 2019
Toekomstplannen
De voorjaarsexcursie in 2020 naar de Librije in Enkhuizen is uitgesteld vanwege de corona-crisis.
Ook de ALV die gepland stond op 27 juni 2020 in het Noord-Hollands Archief in Haarlem wordt
verschoven naar een nader te bepalen datum in september. Verder leeft het idee om een bezoek
te brengen aan de bibliotheek van de Tweede Kamer.
Verdere toekomstplannen betreffen de aanstelling van een studentbestuurslid, de
organisatie van een summerschool waar jonge boekwetenschappers kunnen leren boeken te
catalogiseren en te digitaliseren. Ook willen we een groter platform bieden aan studenten om
hun onderzoek te presenteren (bijvoorbeeld via posterpresentaties tijdens onze ALV) en meer
internationale excursies organiseren. We zoeken daarvoor de samenwerking met de Franse
Boekhistorische Vereniging.

Leden
Het ledental van de NBV daalde in de periode 2019-2020, met: 469 in maart 2016, 468 in maart
2017, 465 in maart 2018, 475 in maart 2019 en 449 in maart 2020. Een reden van de daling is
onder meer dat leden die sinds 2016 geen contributie hebben betaald met toestemming van de
ALV zijn geroyeerd. De aanwas van nieuwe (jonge) leden blijft een terugkerend agendapunt op
de bestuursvergaderingen en er worden verschillende pr-acties ondernomen. We vergroten onze
naamsbekendheid via social media, de NBV-discussielijst en de NBV-website
(www.boekgeschiedenis.nl). We hebben een nieuwe rubriek op de website waarin alle promotieonderzoeken op het gebied van de boekgeschiedenis worden vermeld. De Facebook-pagina van
de NBV wordt gevolgd door 794 personen. De NBV-discussielijst telt 238 leden.
Bestuur
Het bestuur bestond in de verslagperiode uit: Andrea Reyes Elizondo en Herre de Vries
(gezamenlijk voorzitterschap; bestuursleden resp. sinds 2016 en sinds 2017), Katell Lavéant
(bestuurslid sinds 2019), Andrea van Leerdam (bestuurslid sinds 2018), Arnold Lubbers
(penningmeester, bestuurslid sinds 2014), Irene van Renswoude (bestuurslid sinds 2019), Irene
Schrier (bestuurslid sinds 2015), Jeroen Vandommele (bestuurslid sinds 2019), Gwendolyn
Verbraak (secretaris, bestuurslid sinds juni 2018).
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Het bestuur van de NBV kwam in de verslagperiode vijf keer voor overleg bijeen,
namelijk in 2019 op 7 mei, 10 september, 18 november en in 2020 op 13 januari en 30 maart (de
laatste keer online). Op 29 februari had het bestuur samen met de redactie van het Jaarboek een
heidag in het atelier Restauratie Nijhoff Asser. Nadat boekrestaurator en NBV-voorzitter Herre
de Vries bevlogen vertelde over zijn werkzaamheden, werden ledenwerfacties besproken en
toekomstplannen gemaakt. Er werd ook gesproken over de zoektocht naar een nieuwe uitgever,
nu Vantilt ophoudt te bestaan. Het Jaarboek 27 (2020) zal nog wel gewoon bij Vantilt
verschijnen.

Foto: Herre over zijn projecten in het atelier Restauratie Nijhoff Asser
tijdens de heidag van het bestuur en de redactie op 29 februari 2020
Gwendolyn Verbraak, secretaris NBV
Amsterdam, 4 mei 2020
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Resultatenrekening 2019 - Nederlandse Boekhistorische Vereniging
Uitkomst 2019

Begroot 2019

€ 10.539,50
€ 3.700,00
€ 1,30
€ 748,00
€ 0,00
€ 35,50
€ 1.000,00
-€ 1.869,61

€ 12.500,00
€ 2.200,00
€ 25,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.275,00

€ 14.154,69

€ 16.000,00

€ 8.992,50
€ 348,30
€ 718,82
€ 381,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 828,12
€ 250,00
€ 1.000,00
€ 105,40
€ 30,40
€ 1.500,00

€ 9.000,00
€ 250,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 1.000,00

Inkomsten
Contributie1
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde2
Rente3
Achterstallige contributie4
Nabestelling Jaarboeken
Giften, bestelling tas
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds5
Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten6

Uitgaven
Drukkosten jaarboek
Redactiekosten7
Bureaukosten8
Website 9
Ledenwerving10
Ledenacties11
Jaarvergadering12
Bert van Selmlezing
Contributie Tiele Stichting13
Voorjaarsactiviteit14
Najaarsactiviteit15
Diverse Boekhistorische activiteiten16
Resultaat

€ 14.154,69

€ 16.000,00

Toelichting bij de Resultatenrekening 2019

1

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 2020 nadrukkelijk aandacht aan besteden.
2
Er is dit jaar naast de jaarlijkse bijdrage van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, tevens de bijdrage
voor 2018 ontvangen, die we vorig jaar niet ontvingen.
3
Dalende rente leidt tot lage renteinkomsten. In toekomstige begrotingen is deze post naar beneden bijgesteld.
4
Door inzet van penningmeester en secretaris is achterstallige contributie geïnd over 2016, 2017 en 2018.
5
In 2019 ontving de NBV de in 2018 aangevraagde subsidie ten behoeve van het jubileumcongres in dat jaar.
6
Als gevolg van het gevolgde financieel beleid heeft de NBV haar reserves aan weten te vullen.
7
De iets hoger dan begrote redactiekosten zijn gemaakt als gevolg van het afscheid van een redactielid.
8
De bureaukosten bestaan uit de kosten van de zakelijke rekening, achterstallige huur van een vergaderlocatie
en de kosten voor het beheer van onze mailinglist.
9
In 2019 is nog een rekening voor de website uit 2018 betaald, waardoor het resultaat iets hoger ligt
dan eerder begroot.
10
In 2019 heeft de NBV geen financiële middelen ingezet voor ledenwerving.
11
In 2019 heeft de NBV geen financiële middelen ingezet voor ledenacties.
12
De kosten voor de jaarvergadering zijn, vanwege de uitstekende locatie (Onderwijsmuseum) beperkt gebleven.
13
In 2019 is de contributie voor 2018 en 2019 betaald.
14
De kosten voor de voorjaarsexcursie bestaan uit tegemoetkomingen voor rondleiders/sprekers.
15
De kosten voor de najaarsexcursie bestaan uit tegemoetkomingen voor rondleiders/sprekers.
16
De NBV heeft een eenmalige bijdrage ten behoeve van crowdfunding voor het Noord-Hollands Archief
geleverd. Het gaat om de Enschedé-collectie. Als tegenprestatie zal de ALV daar eenmalig worden georganiseerd.

Balans 2019 - Nederlandse Boekhistorische Vereniging
Activa

31-12-2019

31-12-2018

Saldi
Girorekening ING1
2
Spaarrekening ING
Roparcorekening3

€ 3.070,41
€ 0,22
€ 13.002,77

€ 1.202,20
€ 0,22
€ 13.001,47

€ 0,00
€ 392,00
€ 460,00
€ 460,00

€ 518,00
€ 560,00
€ 460,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 500,50
€ 1.331,00
€ 3.580,50

€ 880,00
€ 1.380,50
€ 2.546,50
€ 0,00

€ 22.797,40

€ 20.548,89

€ 263,33

€ 345,10

Eigen vermogen
13
Voorziening boekhistorische Activiteiten

€ 9.534,07
€ 13.000,00

€ 10.203,79
€ 10.000,00

Totaal

€ 22.797,40

€ 20.548,89

Voorraad Jaarboeken
Jaarboeken 2016 (74 -> ?)4
Jaarboeken 2017 (56 -> ?)5
Jaarboeken 2018 (46 ->?)6
Jaarboeken 2019 (46?)7
Debiteuren
Lidmaatschap 2016 (469 leden)8
Lidmaatschap 2017 (468 leden)9*
Lidmaatschap 2018 (465 leden)10*
Lidmaatschap 2019 (475 leden)11
Totaal
Passiva
Crediteuren
Openstaande rekeningen12

Toelichting bij de Balans 2019
1

De stand van de ING Girorekening was eind 2019 hoger dan eind 2018 ten gevolge van

een afname in kosten vanwege jubileumactiviteiten in 2018 en het ontvangen van subsidie.
De financiële middelen op de ING spaarrekening waren volledig benut ten behoeve van

2

activiteiten van de NBV in 2019. Het restantbedrag betreft in 2018 ontvangen rente.
3
De financiële reserves blijven afgestemd op de jaarlijkse inkomsten in een regulier jaar
en als zodanig hebben er geen mutaties plaatgevonden.
4
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 (2016) zijn afgeschreven.
Hoewel ze in dezen geen waarde vertegenwoordigen, blijven ze in beheer van de NBV.
5
In 2019 zijn er, omdat het vanwege de COVID-19 maatregelen momenteel niet mogelijk is
om de actuele voorraad te controleren, een onbekend aantal Jaarboeken van 2017 verkocht/verstuurd
6
In 2019 zijn er, omdat het vanwege de COVID-19 maatregelen momenteel niet mogelijk is
om de actuele voorraad te controleren, een onbekend aantal Jaarboeken van 2018 verkocht/verstuurd
Het is vanwege de COVID-19 maatregelen momenteel niet mogelijk om de actuele voorraad

7

te controleren, en er resteren daarom een onbekenda aantal Jaarboeken van 2019 in het beheer van de NBV
8
De achterstallige contributie van 2016 wordt als oninbaar beschouwd en derhalve
afgeschreven.
9
In 2019 is nog € 110 aan achterstallige contributie uit 2017 geïnd. 17 reguliere leden en
2 studentleden hebben de contributie voor 2017 nog niet voldaan.

Dit is ongeveer 4% van het totale ledenbestand.
De secretaris en penningmeester beogen dit in 2020 alsnog te innen.
10
In 2019 is nog €555,50 aan achterstallige contributie uit 2018 geïnd. 38 reguliere leden,
1 studentlid en 7 instellingen hebben de contributie voor 2018 in 2019 niet voldaan.
Dit is ongeveer 10% van het totale ledenbestand.
De secretaris en penningmeester beogen dit in 2020 alsnog te innen.
* De bedragen die in 2019 zijn geïnd voor contributies voor jaren 2017 en 2018 zijn lager
dan het verschil tussen de desbetreffende posten crediteuren 31-12-2018 en 31-12-2019.
Deze discrepantie is te verklaren doordat een aantal leden tussentijds is geroyeerd of
het lidmaatschap heeft beëindigd.
11
106 reguliere leden, 10 studentleden en 13 instellingen hebben de contributie voor 2019
nog niet voldaan. Dit is ongeveer 29% van het totale ledenbestand.
De secretaris en penningmeester beogen dit in 2020 alsnog te innen.
Het bedrag bestaat uit de periodieke kosten voor het onderhoud van de website en

12

declaraties in 2020 ingediend met betrekking tot activiteiten uit 2019.
13
De post Voorziening boekhistorische activiteiten voorziet in een financiële reserve,
zodanig dat mocht onverhoopt de NBV een jaar géén inkomsten genieten, zij dan alsnog
aan haar primaire taken kan voldoen: het laten drukken van een Jaarboek en het organiseren
van activiteiten voor de leden.

Begroting 2021 - Nederlandse Boekhistorische Vereniging
*2021*

*2020*

Inkomsten
Contributie
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde
Rente1
2
Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten

€ 12.500,00
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 1.975,00

€ 12.500,00
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 1.975,00

Totaal

€ 15.975,00

€ 15.975,00

€ 9.000,00
€ 250,00
€ 900,00
€ 275,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 1.000,00

€ 9.000,00
€ 250,00
€ 900,00
€ 275,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 1.000,00

€ 15.975,00

€ 15.975,00

Uitgaven
Drukkosten jaarboek
Redactiekosten
Bureaukosten
Website
Ledenwerving
Ledenacties
Jaarvergadering
Bert van Selmlezing
Contributie Tiele Stichting
Voorjaarsactiviteit
Najaarsactiviteit
Diverse Boekhistorische activiteiten
Totaal

Toelichting bij de Begroting 2021
1

Gezien de lage rente-stand is de begroting voor deze post nu structureel nihil. De penningmeester

stelt voor deze voortaan te verwijderen.
2
Aangezien er naar verwachting in 2020 minder inkomsten dan uitgaven te verwachten 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 naar verwachting weinig aangesproken
te worden. In 2019 zijn op die manier de reserves aangevuld. Idealiter wordt deze post niet benut.

