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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boekhistorische 

Vereniging (NBV) op zaterdag 15 juni 2019 
 
 
Aanvang  13:30 uur 
Locatie Nationaal Onderwijsmuseum, Burgemeester de Raadtsingel 97, Dordrecht 
 
 
 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering op 1 juni 2018 in de Vrije 

Universiteit te Amsterdam (zie bijlagen) 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 
5. Jaarstukken (zie bijlagen) 

a. Jaarverslag NBV 2018-2019 
b. Financieel Jaarverslag 2018 
c. Verslag Kascommissie 
d. Begroting 2020 

6. Benoeming kascommissie 
7. Bestuurssamenstelling (aftreden Jan Bos en Nelleke Moser, voordracht Katell Lavéant, 

Irene van Renswoude, Jeroen Vandommele)  
8. Bespreking toekomstige activiteiten 
9. Wat verder ter tafel komt  
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 
Het 26e Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis wordt gepresenteerd na afloop van de 
jaarvergadering. 
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Bij agendapunt 3: 
 

Verslag van de ledenvergadering van de NBV op 1 juni 2018 bij de Vrije 
Universiteit te Amsterdam 

 
 
Aanwezig: Alex Alsemgeest, Saskia van Bergen, Edwin Bloemsaat, Helwi Blom, Jan Bos (voorzitter), 
Jeroen Bos, Marianne J. Brouwer, Steven Claeyssens (verslag), Marieke van Delft, Berry Dongelmans, 
Annet Doves, Mart van Duijn, Suzan Folkerts, Erik Geleijns, Lia van Gemert, Frank de Glas, Frits de 
Goojer, Henk de Groot, Jos van Heel, Jan Willem Klein, José de Kruif, Arno Kuipers, Ad Leerintveld, 
Arnold Lubbers, Joke Mammen, Nelleke Moser, Kees Peeters, Niek van Poppel, Henk Porck, Saskia 
Scheltjens, Corinna van Schendel, Irene Schrier, Jeroen Vandommele, Ruud Veen, Gwendolyn 
Verbraak, Ingeborg Versprille, Herre de Vries, Johan de Zoete. 
 
 
1. Opening 

Voorzitter Jan Bos opent de vergadering om 10.00 uur. 
Johan de Zoete merkt terecht op dat de stukken erg laat werden rondgestuurd. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda blijft ongewijzigd. 
 

3. Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering op 17 juni 2017 in het Cultureel 
centrum VRIJDAG te Groningen 
De notulen worden goedgekeurd. 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur de zorgen van de vergadering over de opvolging van 
conservator bijzonder collecties Robert Arpots te Nijmegen (UB) in een brief heeft 
uitgesproken. Zowel de brief als het antwoord erop werden op de website van de NBV 
gepubliceerd. Op dit moment is in ieder geval tijdelijk een nieuwe conservator aangesteld. 
Hij meldt tevens dat Museum Meermanno de komende vier jaar verder kan. 

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

o De NBV ontving van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde het bericht dat de 
jaarlijkse subsidie niet langer vanzelfsprekend is voor elke werkgroep maar afhankelijk 
wordt gesteld van de financiële situatie van de werkgroep. We kijken uit naar het 
beloofde gesprek daarover. 

o Marieke van Delft verspreidde via de NBV-discussielijst een bericht in lijn met de nieuwe 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 

5. Jaarstukken  
o Jaarverslag NBV 2017-2018 

 Het verslag wordt aangenomen. 
 

o Financieel jaarverslag 2016 
 Resultatenrekening & balans behandelen het jaar 2017, niet het jaar 2016. 
 Johan de Zoete stelt de hoeveelheid sterretjes in het verlag ter discussie. 

 
o Verslag Kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Gwendolyn Verbraak en Henk Porck, bestudeerde de 
stukken grondig en formuleerde negen vragen. De penningmeester beantwoordde alle 
vragen naar bevrediging. De penningmeester wordt door de leden decharge verleend. 
 

o Begroting 2019 
De voorzitter deelt mee dat de vereniging sinds dit jaar voor het eerst een donateur 
heeft. 
De vergadering gaat akkoord met de begroting. 
 

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

7. Bestuurssamenstelling (voordracht Andrea van Leerdam  en Gwendolyn Verbraak als 
nieuwe bestuursleden) 
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Jan Bos introduceert Andrea van Leerdam, die niet aanwezig kan zijn. Gwendolyn Verbraak 
stelt zichzelf voor. De vergadering gaat akkoord met hun benoeming. 
De vergadering gaat akkoord met aanblijven van Irene Schrier (tweede termijn). De 
voorzitter zwaait Steven Claeyssens uit. 
Op een vraag van Mart van Duijn antwoordt de voorzitter dat het nieuwe bestuur nog 
nadenkt over de functieverdeling. 
 

8. Bespreking toekomstige activiteiten 
De voorzitter presenteert een gloednieuwe katoenen NBV-draagtas met een tekening van 
Pyhai Jin. 
Op de site is onlangs de Boekenmolen geïntroduceerd, een rubriek met aandacht voor NBV-
leden en hun liefde voor (de geschiedenis van) het boek. 
Er staat een grote excursie naar Friesland gepland in het najaar (eind september, begin 
oktober). Herre de Vries en Jacob van Sluis werken nog aan het programma. 
De voorjaarsexcursie gaat hopelijk richting de Zeeuwse bibliotheek. 
Eind dit jaar houdt veilinghouder Felix de Marez Oyens een lezing in Museum Meermanno 
over het internationale veilingwezen. 
De vergadering oppert verder: een bezoek aan de grote tentoonstelling Deventer Boekenstad 
(Folkerts), een bezoek aan de bibliotheek van de Tweede Kamer (Porck), het ICHS-congres te 
Amsterdam in 2019 (Van Delft) 
 

9. Wat verder ter tafel komt 
Er wordt verder niets ter tafel gebracht. 
 

10. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen. 
Jos van Heel merkt op dat niet alle bijlagen op de website goed openen. 
De voorzitter belooft tot slot zich te buigen over de openbaarheid van stukken op de website, 
in samenhang met de AVG. 
 

11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 10.30 uur. 

 
  
  



 

NBV – Jaarstukken vergadering 15 juni 2019 - 5 

Bij agendapunt 5a: 
 

Jaarverslag maart 2018 – maart 2019 van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 
 
25-jarig jubileum 
In 2018 bestond de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 25 jaar. Dat werd groots gevierd op 
vrijdag 1 juni aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een jubileumcongres over de toekomst 
van de boekgeschiedenis, getiteld Nieuwe wijn én nieuwe zakken. Perspectieven in 
boekhistorisch onderzoek. Het goedbezochte congres met ca. 100 bezoekers was tweeledig: 
enerzijds werd er aandacht geschonken aan nieuwe (digitale) methoden en technieken ten 
dienste van de boekwetenschap, anderzijds lieten onderzoekers uit verwante disciplines hun 
licht schijnen op de boekgeschiedenis, om nieuwe vragen op te werpen. De korte presentaties 
van lopend onderzoek werden afgewisseld met prikkelende columns. Het volledige programma is 
terug te vinden op de website van de NBV: https://www.boekgeschiedenis.nl/jubileumcongres-
op-1-juni/. Tijdens de pauzes waren er posterpresentaties van studenten te bekijken en toonde 
conservator Willemien van Dijk enkele bijzondere stukken uit de Bibliotheek van de VU. 
 
In het kader van het 25-jarig jubileum was de dag na het congres, op zaterdag 2 juni 2018, een 
geslaagde workshop georganiseerd bij AGA LAB, het oudste grafische atelier in Nederland, 
opgericht in 1958 (agalab.nl). Onder leiding van enkele toppers uit de grafische wereld – Thomas 
Gravemakers, Eric Levert, Henk van der Spoel, Jan-Pieter Karper en Geert Schriever – konden 
deelnemers zelf aan de slag met oude en nieuwe druktechnieken en drukmaterialen. 
 
Voorafgaand aan het jubileumcongres op 1 juni 2018 vond de jaarvergadering plaats. Naast 
bespreking van de gebruikelijke onderwerpen en goedkeuring van de jaarstukken werd er 
afscheid genomen van Steven Claeyssens, die 6 jaar lang veel heeft betekend voor de NBV als 
bestuurslid en secretaris. De vergadering ging akkoord met het aanblijven van Irene Schrier 
(tweede termijn) en aanvaardde Andrea van Leerdam en Gwendolyn Verbraak (secretaris) als 
nieuwe bestuursleden. Tot slot presenteerde de voorzitter Jan Bos een gloednieuwe katoenen 
NBV-draagtas met daarop een kunstwerk van Pyhai Jin en werd het 25e deel van het Jaarboek 
voor Nederlandse Boekgeschiedenis gepresenteerd. Ter gelegenheid van het jubileum waren alle 
omslagen van voorgaande jaargangen erin afgedrukt. De redactie van Jaarboek 25 bestond uit 
Saskia van Bergen (hoofdredacteur), Lieke van Deinsen, Erik Geleijns, Mart van Duijn, Arno 
Kuipers (redactiesecretaris), Djoeke van Netten, Daphne Wouts en Sylvia van Zanen. 
 
Excursies 
De NBV organiseerde in de periode 2018-2019 weer een aantal excursies voor haar leden, die 
allemaal waren volgeboekt.  
Op 1 oktober 2018 werden we rondgeleid door dr. Jacob van Sluis langs de tentoonstelling ‘Land 
van Latijn’ in Museum Martena in Franeker en maakten we een stadswandeling langs 
belangwekkende gebouwen uit de universitaire geschiedenis. 
Op zondagmiddag 18 november gaf Felix de Marez Oyens, oud-veilingmeester van het 
gerenommeerde internationale veilinghuis Christie’s en president van de B.H. Breslauer 
Foundation, voor een groep van ongeveer 25 NBV-leden en andere belangstellenden een lezing 
over veilingen en boekgeschiedenis in Museum Meermanno, Den Haag. Hij toonde met sprekende 
voorbeelden aan hoe het veilingwezen heeft bijgedragen aan de opbouw van goede collecties in 
bibliotheken, en derhalve een impuls heeft gegeven aan wetenschappelijk onderzoek.  
Op zaterdag 12 januari 2019 verzorgden prof. dr. Sabrina Corbellini en dr. Margriet Hoogvliet 
een rondleiding langs de door hen geïnitieerde tentoonstelling ‘De stad als klooster’ in het 
Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Na afloop van de rondleiding konden we enkele boeken 
uit de collectie van het klooster waar het museum gevestigd is van dichtbij bekijken, waaronder 
twee prachtig verluchte muziekhandschriften (antifonaria) en een editie uit 1512 van Ludolf van 
Saksens Leven ons liefs heeren Ihesu Christ. Het verslag van deze dag is hier te vinden: 
https://www.boekgeschiedenis.nl/verslag-excursie-de-stad-als-klooster/ 
Op zaterdag 2 maart 2019 vond een excursie naar Deventer plaats, waar dr. Suzan Folkerts ons 
de nieuwe Bibliotheek Deventer liet zien en ons rondleidde langs de tentoonstelling ‘Deventer 
Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel’ in Museum De Waag. 
 
Voor de komende periode heeft de NBV al enkele evenementen gepland. 
Op 28 april 2019 zal Kasper van Ommen een toelichting geven op de tentoonstelling over Art 
Nouveau-boeken van Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis in Museum Meermanno, Den Haag. 
Op 15 juni 2019 zal de jaarvergadering plaatsvinden in het Noord-Hollands Archief, Haarlem. Na 
de vergadering en de bijbehorende stukken zullen we daar een presentatie krijgen van 
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bijzondere exemplaren uit de collecties van Koninklijke Joh. Enschedé door Mart van de Wiel en 
de Oude Boekerij door Anneke van den Bergh. 
Eind november 2019 zal een excursie naar de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg worden 
georganiseerd. 
 
Leden 
Het ledental van de NBV stijgt licht in de periode 2018-2019, met: 469 in maart 2016, 468 in 
maart 2017 en 465 in maart 2018 en 475 in maart 2019. De aanwas van nieuwe leden blijft een 
terugkerend agendapunt op de bestuursvergaderingen en er worden verschillende pr-acties 
ondernomen, zoals de NBV-draagtas met bijbehorende prijsvraag voor de leukste foto op 
Facebook en vergroting van naamsbekendheid door gebruik van social media, de NBV-
discussielijst en de NBV-website (www.boekgeschiedenis.nl). Er zijn enkele nieuwe online 
rubrieken geïntroduceerd, zoals mijlpalen in de boekgeschiedenis op Facebook en De 
Boekenmolen op de NBV-website, met aandacht voor NBV-leden en hun liefde voor (de 
geschiedenis van) het boek. De Facebook-pagina van de NBV wordt gevolgd door 790 personen. 
De NBV-discussielijst telt 219 leden.  
 
Bestuur  
Het bestuur bestond in de verslagperiode uit: Jan Bos (voorzitter; bestuurslid sinds 2013), Steven 
Claeyssens (secretaris, afgetreden in juni 2018 na 2 termijnen), Arnold Lubbers 
(penningmeester, bestuurslid sinds 2014),  Andrea van Leerdam (bestuurslid sinds juni 2018), 
Nelleke Moser (bestuurslid sinds 2013), Andrea Reyes Elizondo (bestuurslid sinds 2016), Irene 
Schrier (bestuurslid sinds 2015), Gwendolyn Verbraak (secretaris, bestuurslid sinds juni 2018), 
Herre de Vries (bestuurslid sinds 2017). 
Het bestuur van de NBV kwam in de verslagperiode 5 keer voor overleg bijeen, namelijk in 2018 
op 16 april, 7 mei, 20 september, en in 2019 op 19 februari en 19 maart. Daarnaast had het 
bestuur samen met redactieleden van het jaarboek op 10 november een heidag in Nijmegen, na 
bezoek aan de tentoonstelling ‘Ik, Maria van Gelre’ in Museum Het Valkhof. In Nijmegen werden 
ledenwerfacties besproken en toekomstplannen gemaakt. Enkele ideeën die naar voren kwamen: 
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. 
 
 
Gwendolyn Verbraak, secretaris NBV 
Amsterdam, 25 maart 2019 



Resultatenrekening 2018 - Nederlandse Boekhistorische Vereniging

Uitkomst 2018 Begroot 2018

Inkomsten

Contributie1 € 11.056,20 € 12.500,00
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde2 € 0,00 € 2.200,00
Rente3 € 1,69 € 50,00
Achterstallige contributie4 € 506,00 € 0,00
Nabestelling Jaarboeken € 16,50 € 0,00
Giften, bestelling tas € 35,50 € 0,00
Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten5 € 7.043,11 € 1.850,00

€ 18.659,00 € 16.600,00

Uitgaven

Drukkosten jaarboek6 € 11.787,20 € 9.000,00
Redactiekosten7 € 92,30 € 300,00
Bureaukosten8 € 752,14 € 1.250,00
Website9 € 190,59 € 500,00
Ledenwerving10 € 1.785,66 € 500,00
Ledenacties11 € 0,00 € 500,00
Jaarvergadering12 € 2.213,11 € 2.000,00
Bert van Selmlezing € 250,00 € 250,00
Contributie Tiele Stichting € 500,00 € 500,00
Voorjaarsactiviteit13 € 279,50 € 400,00
Najaarsactiviteit14 € 558,50 € 400,00
Diverse Boekhistorische activiteiten15 € 250,00 € 1.000,00

Resultaat € 18.659,00 € 16.600,00

Toelichting bij de Resultatenrekening 2018
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 2019 nadrukkelijk aandacht aan besteden.
2 Er is dit jaar geen bijdrage van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ontvangen. Hierover neemt

de NBV contact op met de MdNL.
3 Dalende rente leidt tot lage renteinkomsten. In toekomstige begrotingen is deze post naar beneden bijgesteld.
4 Door inzet van penningmeester en secretaris is contributie geïnd over 2016 en 2017.
5 Als gevolg van het gevolgde financieel beleid en specifiek het vieren van het jubileum, heeft de NBV haar

financiële reserves meer aangesproken.
6 De drukkosten voor het Jaarboek zijn in 2017 fors teruggebracht. Desalniettemin zijn de kosten voor het 

Jaarboek 2018 in het jubileumjaar hoger uitgevallen, conform verwachting. Aangevraagde subsidie is pas
in 2019 bijgeschreven op onze rekening.
7 De redactiekosten zijn gemaakt als gevolg van het afscheid van een redactielid.
8 De bureaukosten bestaan uit de kosten van de zakelijke rekening, en zijn gemaakt ten gevolg van de ALV

en een heidag voor het bestuur en de redactie van het Jaarboek.
9 De kosten voor de website vielen in 2018 lager uit dan begroot. Dit was tijdens het opstellen van de begroting

in 2016 nog niet te voorzien.
10 In 2017 heeft de NBV ervoor gekozen vanwege het jubileum een kunstenares een ontwerp te laten maken

die nu in eerste instantie op tassen is afgedrukt. Tassen zijn reeds besteld, het ontwerp is ook in de toekomst te
gebruiken.
11 In 2017 heeft de NBV geen financiële middelen ingezet voor ledenacties.
12 De kosten voor de jaarvergadering zijn, vanwege de gevraagde bijdrages voor zowel het congres als de

workshops beperkt gebleven.
13 De kosten voor de voorjaarsexcursie bestaan uit tegemoetkomingen voor gidsen.
14 De kosten voor de najaarsexcursie bestaan uit tegemoetkomingen voor gidsen en locatiekosten.
15 De NBV heeft een eenmalige bijdrage ten behoeve van het verschijnen van een bundel (Dongelmans)

geleverd.



Balans 2018 - Nederlandse Boekhistorische Vereniging

Activa 31-12-2018 31-12-2017

Saldi
Girorekening ING1 € 1.202,20 € 4.299,89
Spaarrekening ING2 € 0,22 € 11,11
Roparcorekening3 € 13.001,47 € 16.947,13

Voorraad Jaarboeken
Jaarboeken 2015 (205 -> 204)4 € 0,00 € 1.435,00
Jaarboeken 2016 (78 -> 74)5 € 518,00 € 780,00
Jaarboeken 2017 (75 -> 56)6 € 560,00 € 750,00
Jaarboeken 2018 (46) € 460,00 € 0,00

Debiteuren
Lidmaatschap 20157 € 0,00 € 851,50
Lidmaatschap 2016 (469 leden)8 € 880,00 € 880,00
Lidmaatschap 2017 (468 leden)9 € 1.380,50 € 2.629,00
Lidmaatschap 2018 (465 leden)10 € 2.546,50 € 0,00

Totaal € 20.548,89 € 28.583,63

Passiva

Crediteuren
Openstaande rekeningen11 € 345,10 € 1.165,59

Eigen vermogen € 10.203,79 € 17.418,04
Voorziening boekhistorische Activiteiten12 € 10.000,00 € 10.000,00

Totaal € 20.548,89 € 28.583,63

Toelichting bij de Balans 2018
1 De stand van de ING Girorekening was eind 2018 lager dan eind 2017 ten gevolge van 

een toename in kosten vanwege jubileumactiviteiten en het uitblijven van subsidie.
2 De financiële middelen op de ING spaarrekening waren volledig benut ten behoeve van

activiteiten van de NBV in 2018. Het restantbedrag betreft in 2018 ontvangen rente.
3 Om de jubileumactiviteiten te bekostigen, en de financiële reserves nader af te stemmen op

de jaarlijkse resultaten in een regulier jaar (2017) heeft een onttrekking plaatsgevonden.
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 (2015) zijn afgeschreven.

Hoewel ze in dezen geen waarde vertegenwoordigen, blijven ze in beheer van de NBV.
5 In 2017 zijn er 4 Jaarboeken van 2016 verkocht/verstuurd
6 In 2017 zijn er 19 Jaarboeken van 2017 verkocht/verstuurd
7 De achterstallige contributie van 2015 wordt als oninbaar beschouwd en derhalve 

afgeschreven.
8 In 2018 is nog € 16,50 aan achterstallige contributie uit 2016 geïnd. 32 reguliere leden

hebben de contributie voor 2016 nog niet voldaan.

Dit is ongeveer 7% van het totale ledenbestand.

De secretaris en penningmeester beogen dit in 2019 alsnog te innen.
9 In 2018 is nog € 489,50 aan achterstallige contributie uit 2017 geïnd. 49 reguliere leden en

2 studentleden hebben de contributie voor 2017 nog niet voldaan.

Dit is ongeveer 11% van het totale ledenbestand.

De secretaris en penningmeester beogen dit in 2019 alsnog te innen.
10 81 reguliere leden, 3 studentleden en 7 instellingen hebben de contributie voor 2018 in 

2018 niet voldaan. Dit is ongeveer 20% van het totale ledenbestand.

De secretaris en penningmeester beogen dit in 2019 alsnog te innen.
11 Het bedrag bestaat uit de periodieke kosten voor het onderhoud van de website,  

declaraties in 2019 ingediend met betrekking tot activiteiten uit 2018 en vergaderlocatiehuur.
12 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 2020 - Nederlandse Boekhistorische Vereniging
*2020* *2019*

Inkomsten

Contributie € 12.500,00 € 12.500,00
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde1 € 1.500,00 € 2.200,00
Rente2 € 0,00 € 25,00
Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten3 € 1.975,00 € 1.275,00

Totaal € 15.975,00 € 16.000,00

Uitgaven

Drukkosten jaarboek € 9.000,00 € 9.000,00
Redactiekosten € 250,00 € 250,00
Bureaukosten4 € 900,00 € 1.000,00
Website5 € 275,00 € 200,00
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 € 15.975,00 € 16.000,00

Toelichting bij de Begroting 2020
1 De penningmeester van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft meegedeeld dat 

de jaarlijkse subsidie met €700,- is verlaagd.
2 Gezien de lage rente-stand is de begroting voor deze post naar beneden bijgesteld. 
3 Aangezien er naar verwachting in 2019 minder inkomsten 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.
4 Gezien nu meerjarig weinig beroep is gedaan op deze post, stelt de penningmeester voor

deze enigszins naar beneden bij te stellen.
5 Nu er meer inzicht bestaat in de daadwerkelijk te verwachte kosten voor deze post,

stelt de penningmeester voor deze op € 275,- per jaar te begroten.


