Jaarstukken voor de
Algemene Ledenvergadering
24 september 2022
Noord-Hollands Archief, Haarlem

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boekhistorische
Vereniging (NBV) op zaterdag 24 september 2022
Aanvang 13.30 uur
Locatie Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem, fysiek
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

2

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering op 12 juni 2021, online
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarstukken (zie bijlagen)
a. Jaarverslag NBV 2021-2022
b. Financieel Jaarverslag 2021
c. Verslag Kascommissie
d. Begroting 2023
Benoeming kascommissie
Bestuurssamenstelling
Bespreking toekomstige activiteiten
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Bij agendapunt 3:
Verslag van de ledenvergadering van de NBV op 12 juni 2021, online via Zoom
Aanvang 12.30 uur
1. Opening
Andrea Reyes Elizondo (co-voorzitter) opent de vergadering.
2. Vaststelling agenda
De agenda blijft ongewijzigd.
3. Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering op 26 september 2020 online via
Crowdcast
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarstukken
a. Jaarverslag NBV 2020-2021
Naar aanleiding van het jaarverslag nodigt co-voorzitter Andrea Reyes Elizondo iedereen uit het
YouTube-kanaal van de NBV te volgen en te liken. Mail vooral het bestuur als je ideeën hebt
voor presentaties, wij kunnen technisch ondersteunen. De opnames kunnen daarna op het
YouTube-kanaal erbij geplaatst worden. Uit privacy-overwegingen worden de vragen van leden
aan het eind eruit gehaald.
Naar aanleiding van het overzicht van de ledenaantallen in het jaarverslag meldt Herre de Vries
dat er aanvankelijk een dip was in het aantal leden. De dip was het resultaat van het besluit
tijdens de ALV van 2019 om de leden die van 2016 t/m 2019 nog niet hadden betaald, te
royeren. Dat resulteerde na de ALV van 2019 in een lager ledental dat pas weer later in 2020
dichter tegen het niveau van voor de royementsronde aan kroop, mogelijk vanwege de
maandelijkse online presentaties. Er zijn relatief veel jongere leden bij gekomen, mede dankzij
ons studentbestuurslid Annette Knol.
b. Financieel Jaarverslag 2020
Resultatenrekening 2020
Herre de Vries als interim penningmeester licht het financieel jaarverslag toe:
Het is een financieel gunstig jaar geweest, vanwege het ontbreken van fysieke activiteiten.
Het bedrag dat is vermeld bij ‘Diverse boekhistorische activiteiten’ betreft uitgaven aan
technische apparatuur die Andrea Reyes Elizondo voor de NBV heeft uitgezocht en aangeschaft
om online presentaties te kunnen verzorgen. Waarvoor veel dank.
Er zijn geen vragen van de aanwezige leden over de resultatenrekening.
Balans 2020
Toelichting Herre de Vries:
Het saldo op de ING is gestegen, door minder uitgaven in 2020.
Door de sluiting van de KB vanwege COVID-19 is het niet duidelijk hoeveel jaarboeken we op
voorraad hebben.
De vraag is wat we met de voorraad doen als we overgaan naar de nieuwe uitgever AUP. Een
aanwezige merkt op dat de opslag bij de KB gratis is en dat dit losstaat van de nieuwe uitgever.
Arno Kuipers (redactie jaarboek) reageert dat we aan een nieuwe opslag moeten gaan denken
zodra de KB gaat verhuizen.
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Begroting 2022
Toelichting Herre de Vries:
We blijven kampen met betalingsachterstanden. Daarom is het begrote bedrag van de
contributie van voorgaande jaren naar beneden bijgesteld van 12.500 naar 12.000. We halen
namelijk de laatste jaren ook nooit meer op dan een kleine 12.000 euro.
De onttrekking aan reserves is op 0 gehouden, om te sparen voor grotere activiteiten.
De drukkosten en de kosten van verzending van het jaarboek zijn verhoogd door de overstap
naar AUP. Tijdens de ALV 2020 was al aangekondigd dat Vantilt ermee op zou houden en dat we
verschillende mogelijkheden aan het onderzoeken waren voor een nieuwe uitgever, waaronder
AUP. Ook is toen al aangekondigd dat dit gepaard zou gaan met een contributieverhoging.
Redactiekosten zijn ondergebracht bij bureaukosten. Deze twee posten zijn in de praktijk
nauwelijks te scheiden. De jaarlijkse, gezamenlijke heidag van redactie en bestuur is hier
meestal de grootste post.
Voor de post ‘Diverse boekhistorische activiteiten’ is minder begroot dan vorig jaar, omdat
hierop lang niet elk jaar aanspraak gedaan wordt.
Voorstel aan de leden om een contributieverhoging door te voeren vanaf 2022 om de volgende
argumenten:
- Sinds 2010 is de contributie niet meer verhoogd en het leven is duurder geworden.
- De bijdrage van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is minder geworden en
de bijdrage is ook onzeker omdat we deze elk jaar opnieuw moeten aanvragen.
- De verzending van het jaarboek kan niet langer voor rekening van de KB en zit vanaf dit
jaar in ons contract met uitgeverij AUP. Het daardoor ontstane gat van bijna € 4.000,willen we dichten.
De contributie vanaf 2022 bedraagt: reguliere leden €35,-; studentlidmaatschap: €17,50;
instituutslidmaatschap €45,-; lidmaatschap voor leven: €700,-; donateurschap: €140,Het bestuur vraagt de aanwezige leden om toestemming voor de contributieverhoging.
De aanwezige leden zijn akkoord.
Ongeveer 17 mensen zullen vanwege jarenlang geen contributie betaald te hebben, worden
geroyeerd.
Ze zullen daarover een brief krijgen. Enkele leden die 1 of 2 jaar niet betaald hebben, maar in
2020 wel, zullen wel lid blijven. De ALV geeft toestemming hiervoor.
Voor 2021 is de contributie nog niet geïnd. De incasso is niet actief gemaakt, omdat de inning dit
jaar gedaan zal worden door AUP. Enkele leden die al wel handmatig voor 2021 betaald hebben,
zullen geen rekening meer krijgen van AUP voor dit jaar.
Verslag kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Suzan Folkerts en Jan Bos. Jan Bos kan er door
omstandigheden niet bij zijn en Suzan Folkerts doet het woord:
Complimenten voor de overzichtelijke stukken en voor het innen van nog zoveel achterstallige
contributies.
Suzan Folkerts meldt namens Jan Bos nog enkele details: de voetnootnummering klopte niet
helemaal en voor de bijdrage aan een feestbundel moest nog een rekening komen. Dat is
aangepast in de stukken.
Er zijn verder geen vragen meer van de aanwezige leden tijdens de ALV.
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De interim penningmeester is gedechargeerd.
5. Benoeming kascommissie
Jan Bos en Johan de Zoete vormen volgend jaar de kascommissie.
6. Toelichting keuze voor AUP als nieuwe uitgever van het jaarboek
Het woord is aan Cécile de Morrée, hoofdredacteur van het jaarboek, om de keuze voor AUP als
nieuwe uitgever van het jaarboek toe te lichten. Namens de redactie:
- AUP kan de verzending en de administratie van de contributie verzorgen [daarover later
meer]
- AUP verzorgt ook voor andere verenigingen publicaties, het is een beproefde constructie
- We krijgen veel voor het geld: kwaliteit van het uitgeefwerk, groot internationaal
netwerk, open access mogelijkheden
- Het jaarboek past in het fonds van AUP
- Er zijn veel gesprekken geweest tussen de redactie/het bestuur en AUP. Er was veel
begrip bij AUP voor het feit dat we een vereniging zijn.
- We kregen medewerking bij verzoeken, bijvoorbeeld bij de wens dat het jaarboek
hetzelfde formaat blijft. Daarmee ging AUP goed om.
Cécile de Morrée merkt nog op dat het jaarboek dit jaar iets uitloopt vanwege
redactiewisselingen. In augustus zal het jaarboek gereed zijn.
Het woord is nu aan Jan-Peter Wissink van AUP:
- Het jaarboek van de NBV past in wat we nu uitgeven. We geven 34 tijdschriften uit.
Omdat het jaarboek periodiek verschijnt, valt het onder de noemer ‘tijdschrift’.
- Er zijn 20 mensen in dienst bij AUP, 6 houden zich bezig met tijdschriften.
- De verzending en de administratie verloopt professioneel en gebeurt door verschillende
personen.
- Voor het jaarboek verzorgen we een papieren uitgave en maken we daarnaast gebruik
van ons digitale platform. Daarvoor zijn verschillende modellen, bijvoorbeeld
artikelsgewijs publiceren.
- Er wordt gewerkt aan de digitale zichtbaarheid van artikelen, de metadata worden op
een hoger plan gebracht.
- We kunnen eventueel evenementen organiseren gekoppeld aan publicaties, en ook
andere publicaties voor de NBV verzorgen.
- De contributiegelden die AUP int, zijn van de NBV, maar AUP houdt er jaarlijks een
bedrag op in dat is afgesproken voor de diensten.
- Bij verkoop van losse jaarboeken, ontvangt de NBV 10% royalties.
Een aanwezige vraagt zich af wat de functie van het bestuur blijft als AUP evenementen gaat
organiseren. Co-voorzitter Herre de Vries meldt dat daaraan niets zal veranderen, de NBV blijft
zoals altijd evenementen organiseren, zonder de leden daarvoor geld te vragen of slechts een
klein bedrag.
Een aanwezige vreest dat de NBV geen zelfstandige vereniging meer zal zijn als de
ledenadministratie in handen komt van de uitgever, en deelt mee dat ze het geen goede
constructie vindt. Ze had niet voorzien dat dit de implicatie zou zijn. Ze is verrast door de
beslissing van het bestuur. Andrea Reyes Elizondo en Herre de Vries merkt op dat de
ledenadministratie het bestuur dusdanig veel tijd kost, dat het ervoor zorgt dat in ieder geval
sommige leden worden afgehouden van een meer geïnspireerde bijdrage aan de NBV. Door de
administratie over te dragen, willen we als bestuur ook de handen vrij krijgen om activiteiten
ten behoeve van de NBV te ontplooien.”
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Jan-Peter Wissink (AUP) reageert door te melden dat AUP deze service verleent op verzoek van
het bestuur. Bestuurslid Irene van Renswoude deelt mee in de chat dat de ‘Werkgroep
Zeventiende Eeuw’ – een vergelijkbare vereniging met de onze – dezelfde constructie heeft. En
dat het welkom heten van nieuwe leden nog wel gebeurt door het bestuur. Alleen de
betalingsverzoeken en de administratie van de betalingen en de verzending wordt gedaan door
AUP. De ledenlijst blijft van de NBV.
Jan-Peter Wissink voegt nog toe dat als iemand een jaar niet betaalt, het aan de vereniging is of
deze persoon wel/niet lid blijft. De persoon krijgt dan alleen geen jaarboek van AUP. Verder
merkt hij op dat mocht het niet blijken te werken, we altijd naar de oude situatie terug kunnen
keren.
Met deze argumenten zijn de grootste bezwaren bij de vragensteller weggenomen.
Het bestuur vraagt de aanwezige leden het besluit om met het AUP samen te werken te
bekrachtigen.
De aanwezige leden zijn akkoord.
7. Bestuurszamenstelling
Co-voorzitter Andrea Reyes Elizondo deelt mee dat het bestuur afscheid neemt van Irene
Schrier. Zij heeft 6 jaar lang goed werk verricht in het bestuur en o.a. de rubriek De Boekenmolen
samen met Nelleke Moser bedacht en verzorgd. We zullen haar missen.
Voorgedragen als nieuw bestuurslid wordt Erik Geleijns. De aanwezige leden zijn akkoord.
En daarnaast studentbestuurslid Annette Knol. Zij is sinds oktober 2020 aangesteld en zal tot
oktober 2021 blijven, waarna er weer een nieuwe vacature voor een studentbestuurslid zal
uitgaan. Annette heeft in korte tijd al veel voor ons gedaan. Ze verzorgt de Nieuwsbrief en heeft
de nieuwe rubriek Bookmarked bedacht.
8. Toekomstige activiteiten
Co-voorzitter Andrea Reyes Elizondo licht toekomstige activiteiten toe.
Er staat nog een uitnodiging open voor een fysieke excursie naar het Noord-Hollands Archief in
Haarlem, de tentoonstelling in de Janskerk.
De Summerschool die gepland stond voor 2021 zal verschoven worden naar 2022 vanwege
COVID-19.
We hopen dat er gauw weer fysieke excursies mogelijk zijn, maar zullen daarnaast online
presentaties blijven organiseren.
9. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen opmerkingen.
10. Sluiting
Co-voorzitter Andrea Reyes Elizondo sluit het formele gedeelte van de vergadering.
Presentatie
Janneke van Es houdt een presentatie over het onderzoek dat ze deed in het kader van een vak
bij de vakgroep Boekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef daarover een
blog in de rubriek Bookmarked op de website van de NBV:
https://www.boekgeschiedenis.nl/een-middeleeuwse-whodunit-door-janneke-van-es/ In haar
interessante presentatie vertelde ze meer over dit onderzoek en ze liet ook veel afbeeldingen uit
het betreffende handschrift zien.
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Bij agendapunt 5a:
Jaarverslag mei 2021 – mei 2022 van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging
Excursies
Sinds 2020 heeft de NBV de overstap gemaakt naar online excursies, vanwege de
coronamaatregelen, en is daar ook in 2021 en de eerste helft van 2022 mee doorgegaan.
De online excursies in deze periode waren:
28 april 2021: De verzamelingen van baron Willem van Westreenen door Erik Geleijns. Erik
vertelde over de collectie van Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (17831848).

20 mei 2021: Van 'twigging' tot bruggenhoofden door Fleur Praal. Fleur schetste de context van
de zich specialiserende wetenschapsuitgeverij na de oorlog, in een cruciale periode van
vestiging, wederopbouw en bloei.
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25 februari 2022: Hoe je een vis op papier vangt: lessen uit vroegmoderne vissenboeken door Didi
van Trijp, vanuit de locatie: UB Leiden. Didi vertelde over de manier waarop de categorie van
vissen in boeken is afgebeeld.

Bijna alle online excursies zijn op ons YouTube-kanaal terug te kijken, zie:
https://www.boekgeschiedenis.nl/de-nbv-op-youtube/
En 31 maart 2022 was ook weer de eerste fysieke presentatie. Deze vond plaats in de KB Den
Haag. Rens Top, conservator boekbanden, toonde de ongekende diversiteit van de collectie.
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Na twee online edities was er dit jaar een fysiek congres van SHARP (Society for the History of
Authorship, Reading and Publishing) in Amsterdam van 11 tot 15 juli, met een hybride
programma op maandag en vrijdag. De NBV heeft een kleine financiële bijdrage gedaan en veel
van onze leden hebben er hun papers gepresenteerd. Ter gelegenheid van SHARP 2022 hebben
we een boekenlegger laten maken met het beeld van de NBV-tas (ontwerp van Pyhai). Deze
boekenleggers zullen ook verspreid worden tijdens andere boekhistorische evenementen en bij
boekwetenschappelijke colleges in Amsterdam en Leiden.

Algemene ledenvergadering 2021
De ALV op 12 juni 2021 was online, via Zoom.
Belangrijkste onderwerp was de verantwoording van de keuze voor AUP als nieuwe uitgever
van het jaarboek. Cécile de Morrée, hoofdredacteur van het jaarboek, en Jan-Peter Wissink van
AUP gaven een nadere toelichting op de keuze voor AUP en de mogelijkheden die de
samenwerking biedt voor het Jaarboek en de NBV. Het NBV-bestuur, dat met de redactie samen
tot de keuze is gekomen, lichtte met name de financiële kant toe. De keuze werd vanuit de ALV
gesteund. Het verslag van de ALV 2021 is rondgestuurd aan de leden. Het eerste Jaarboek vanuit
de nieuwe samenwerking verscheen die zomer.
Toekomstplannen
Er zijn plannen voor verschillende excursies, ook fysieke. Gezien de onzekerheden rondom
coronamaatregelen hebben we niet aan alle toekomstplannen uit het voorgaande jaar kunnen
werken. Nu de beperkingen voorlopig zijn opgeheven hopen we weer aan de slag te kunnen met
ons plan voor de organisatie van een summerschool en de verkenning van mogelijkheden voor
internationale excursies. We blijven ons inzetten om studenten actief te betrekken bij de NBV –
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onder andere via de goed lopende rubriek Bookmarked op onze website, met gastblogs van
studenten over hun onderzoek. Ook gaan we de website vernieuwen.
De volgende ALV staat gepland op 24 september 2022, fysiek in het Noord-Hollands Archief in
Haarlem.
Leden
Het ledental van de NBV groeide in de periode 2021-2022 ten opzichte van het jaar daarvoor.
De afgelopen vijf jaar ontwikkelde het ledental zich als volgt:
469 in maart 2016
468 in maart 2017
465 in maart 2018
475 in maart 2019
449 in maart 2020
467 in mei 2021
482 in mei 2022
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in de verslagperiode uit: Andrea Reyes Elizondo en Herre de Vries
(gezamenlijk voorzitterschap; bestuursleden resp. sinds 2016 en sinds 2017), Erik Geleijns,
(penningmeester, bestuurslid sinds 2021), Annette Knol (studentenbestuurslid van november
2020 tot november 2021), Katell Lavéant, (bestuurslid sinds 2019), Andrea van Leerdam
(bestuurslid sinds 2018), Irene van Renswoude (bestuurslid sinds 2019), Jeanine Schurer
(studentenbestuurslid sinds november 2021), Jeroen Vandommele (bestuurslid sinds 2019),
Gwendolyn Verbraak (secretaris, bestuurslid sinds juni 2018).
Tijdens de ALV namen we afscheid van bestuurslid Irene Schrier, die 6 jaar bestuurslid is
geweest en zich met name heeft ingezet voor social media en de rubriek De Boekenmolen heeft
opgezet en onderhouden.
Jeanine Schurer vervult sinds november 2021 de functie van studentenbestuurslid. We zijn erg
blij dat zij de maandelijkse NBV-Nieuwsbrief coördineert en zorgdraagt voor onze social media
posts.
Website, sociale media en nieuwsbrief
We vergroten onze naamsbekendheid via social media, de NBV-discussielijst en de NBV-website
(www.boekgeschiedenis.nl). De NBV-discussielijst telt 251 leden. Het bedrijf dat deze levert
houdt er echter dit jaar mee op. Het is nog de vraag of we voor de NBV-discussielijst vervanging
zoeken of dat de functie ervan zal worden overgenomen door de NBV-Nieuwsbrief of mailingen
via Mailchimp, het programma waarmee we de nieuwsbrieven versturen. De website
www.boekgeschiedenis.nl is ons digitale medium.
Naast de website is de NBV actief op Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Van deze kanalen
zien we op Facebook de meeste interactie met onze 963 volgers. Op LinkedIn hebben we 217
volgers.
Op Twitter volgen we 552 accounts en hebben we 680 volgers.
Er is een YouTube-kanaal om onze online sessies aan een breder publiek aan te bieden. Er staan
momenteel 11 video’s op.
Sinds januari 2021 versturen we maandelijks een nieuwsbrief naar onze leden. Gemiddeld
wordt die nieuwsbrief door 60-70% van de ontvangers geopend. Tussen de 20-30% van de
leden klikt op de verschillende links die in de nieuwsbrief zijn opgenomen, die bijvoorbeeld
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verwijzen naar interessante lezingen of rubrieken op de website van de NBV. Populaire
rubrieken, waar veel op wordt geklikt, zijn Bookmarked en De Boekenmolen. Ook veel lezers
komen via de nieuwsbrief terecht op het YouTube-kanaal. Het is leuk om te zien dat niet alleen
mensen in Nederland de nieuwsbrief lezen, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten en in
België.
Bestuursoverleg
Het bestuur van de NBV kwam in de verslagperiode 5 keer voor overleg online bijeen,
namelijk in 2021 op 6 september, 25 oktober en in 2022 op 13 januari, 10 maart en 28 april. Op
12 juni 2021 had het bestuur een heidag buiten in een park in Utrecht. Op 21 mei 2022 stond
een heidag in Deventer gepland met het bestuur en de redactie van het jaarboek. Suzan Folkerts
heeft bij deze gelegenheid een stadswandeling verzorgd.
Gwendolyn Verbraak, secretaris NBV
Amsterdam, 19 September 2022
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Resultatenrekening 2021 - Nederlandse Boekhistorische Vereniging
Uitkomst 2021

Begroot 2021

€ 1.012,00
€ 8.633,90
€ 0,00
€ 1,30
€ 1.534,00
€ 50,00

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

€ 200,82

€ 1.975,00

€ 11.432,02

€ 15.975,00

€ 9.828,00
€ 191,65
€ 343,67
€ 568,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 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

€ 11.432,02

€ 15.975,00

Inkomsten
Contributie (betaald aan NBV)
Contributie (AUP en losse verkoop)
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde
Rente
Achterstallige contributie
Nabestelling Jaarboeken
Onttrekking Reserves Boekhistorische
Activiteiten6

*
**
***
****

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

#
##
###

####

Toelichting bij de Resultatenrekening 2021
* Dit is een voorlopige uitkomst: de vereniging ontvangt nog inkomsten van Amsterdam University Press, maar het is nog
niet duidelijk hoeveel ivm door AUP te innen achterstallige contributie.
** Door corona hebben we veel minder activiteiten ontplooid. We hebben geen aanspraak gemaakt op de bijdrage van de
MNL.
*** Dit is de rente op de Robecorekening.
**** Net als in 2020 is er een groot bedrag aan achterstallige contributie geind.
# volgens afspraak met AUP worden de kosten van de productie van het Jaarboek geindexeerd.
## redactie- en bureaukosten worden m.i.v. 2022 als een post opgevoerd.
### de kosten voor de website zijn hoger uitgevallen door eenmalige kosten mbt de mailinglist en kosten gemaakt in 2020.
#### door corona hebben de activiteiten vrijwel uitsluitend online plaatsgevonden. Daardoor zijn er geen kosten gemaakt
voor activiteiten.
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Balans 2021 - Nederlandse Boekhistorische Vereniging
Activa

31/12/2021

31/12/2020

Girorekening ING 1

€ 6.002,09

€ 5.431,32

Spaarrekening ING

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.004,07

€ 13.001,47

Jaarboeken 2016 (74 -> ?)

€ 0,00

€ 0,00

Jaarboeken 2017 (56 -> ?)

€ 0,00

€ 0,00

Jaarboeken 2018 (46 ->?)

€ 0,00

€ 322,00

Jaarboeken 2019 (46?)
Jaarboeken 2020 (??)

€ 0,00
€ 0,00

€ 460,00
€ 500,00

Saldi

Roparcorekening
Voorraad Jaarboeken 2

Debiteuren
€ 0,00

Lidmaatschap 2017 (468 leden)
Lidmaatschap 2018 (465 leden)

€ 726,00
€ 1.386,00

Lidmaatschap 2019 (475 leden)

€ 1.457,50

Lidmaatschap 2020 (449 leden)
Lidmaatschap 2021 (473 leden)

Totaal

€ 2.491,00

€ 0,00

€ 21.497,16

€ 23.284,29

€ 0,00

€ 764,88

Passiva
Crediteuren
Openstaande rekeningen

€ 8.497,16

€ 9.519,41

Voorziening boekhistorische Activiteiten

€ 13.000,00

€ 13.000,00

Totaal

€ 21.497,16

€ 23.284,29

Eigen vermogen

Toelichting bij de Balans 2021
1 De stand van de ING Girorekening was eind 2021 hoger dan eind 2020 doordat er door corona minder fysieke
actviteiten hebben plaatsgevonden.
2 De voorraad jaarboeken is overgedaan aan AUP. Een onbestemd aantal staat nog in de KB, maar vertegenwoordigt
nauwelijks waarde.
3 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.

14

Begroting 2023 - Nederlandse Boekhistorische Vereniging
*2023*

*2022*

Inkomsten
Contributie
Extra contributie door verhoging
contributiegelden
Bijdrage Maatschappij der Letterkunde
Rente
Onttrekking Reserves Boekhistorische
Activiteiten

€ 15.000,00

€ 12.000,00

€ 1.500,00

€ 3.725,00
€ 1.500,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.500,00

€ 17.225,00

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

€ 11.500,00
€ 0,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 250,00

€ 12.000,00
€ 0,00
€ 900,00
€ 275,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 500,00

Totaal

€ 16.500,00

€ 17.225,00

Totaal
Uitgaven

Toelichting bij de Begroting 2023
* in overeenstemming met de begroting van vorig jaar komt de post rente te vervallen.
** m.i.v. 2023 worden redactie- en bureaukosten samen opgevoerd.

15

