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AU
DRIEMAANDELIJKSE KRANT VAN DE

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS

COLOFON:

VKTV JAARVERGADERING
2 NOVEMBER 2002

Au CotJrant is het \'erenigingsorgaan van
de Vereniging voor Kïdnten- en TijdschriftenVerzamelaars ( VKTV) en verschijnt
vier maal pet ja.'!!" in de maanden maart,
juni, septetn1Jêf en december.
AbonL1è l'mmtsprijs inclusief lidma<lt$ct:J.up VKTV
€ 18,QQ/ jaár.
Extta~bQ)1rJ(ement

€ 11,50/ju<U'.

REDAêTm~ADRES,
PR & BEURZEN EN
CONTACTADRES VKTV:
Jan de \,'{fit
HoutVesterstraat 22
5241 JXROSMALEN
TeIlFt~X: 073 1 5214272

Aanwezig: de leden Brugman, Oostra, Nierynck, Seffinga, Lieftink, Kornaat, Löwenhart, Grooten (Au Courant) ,
Dolfin (penningmeester), Spronk (voorzitter) en De Wit (secretaris/ PR)
Leeswijzer:

Het bestuur van de VK1V verzoekt haar ledelJ in ieder geval kennis te nemen van de
ingekaderde, vetgedrukte verslaglegging!

Woord van welkom
Voorzitter Otto Spronk opent, na een drukbezochte, geslaagde beurs met de Documentatiegroep 40-45, om 12.'50 uur
de ledenvergadering met een hartelijk we lkom aan de aanwezige leden. De voorzitter staat een moment stil bij het ons
dit voorjaar ontvallen VKW-lid van het eerste uur, Lenie GoudappeL Een bijzondere vrouw, met een mediahart en een
warme liefde voor de krant in de patriottentijd. Daarnaast refereert hij aan het deze week ontvangen bericht van de
ernstige ziekte die Dick Voortman heeft getroffen. De aanwezige VKW-leden onderstrepen hun medeleven met een
persoon lijk woord op een kaart, die hedenmiddag aan Dick en zijn vrouw Marian zal worden gezonden.
(Helaas. overleed Dick al in diezelfde maand, op vrijdag 29 november. Voor een persoonlijke herinnering verwijzen wij
u naar de bijdrage op pag. 2 van zijn (verzameDvriend, Louis NierynckJ.

e-mll1l.;

Mededelingen

dev.tftro,smulen@pkl.net,nJ

Vanuit het bestuur zijn geen verder
mededelingen, anders dan de meldingen die bij de onderstaande agendapunten worden gedaan.

BESTUUR:
OUQSprook (Voorzitter)
Ruud DoWn,
Jan de Wit e n
Ron Gro{)ten

lNTERNETADRES:
lontl<sr behêer v<l.n lJ.. I3osman , DordreçjJt)
http://home.wx$.bJ/ ''''vktv/ home.htmJ
e-mail: au .courant@wxs.nl

KRANTENDIENST:
De kral1tendienst is een niet-cotnmerciëIè
dien$tverlentng van de VKW aan haar
leden, die. beoogd te bèmiddekn bij kranten en tijdschriften en andere c1aarmè~
samenhangeqdé ge$chrjften envQofwet.. ·

pen. IedereeJ,1;:dle.üfsmnd wil doen và.n dê.r;:
gelijk .mllteri~al wordt verzocht cöntact op~
te nernen. nietdè ('oördimltor Jan de Wit9P
bovenstaand adres. (commerciële àanbie-'
dingen worelen Dier in behtwdeling ge7
nomen)

Ingekomen stukken
De secretaris licht toe dat, los van hetgeen wat hierna wordt gemeld, frequent brieven worden ontvangen
waarin proefexemplaren van Au
Courant worden gevraagd. Daarnaast
meldt de secretaris dat op grond van
een incident rondom de herpublicatie
van een artikel uit De journalist in Au
Courant, met de hoofdredactem van
De journalist schriftelijke afspraken
zijn gemaakt over de plaatsing van
artikelen uit dit medium. Deze
afspraak is een herbevestiging van
eerder gemaakte afspraken met De
Journalist, en wijkt in die zin af dat de
VKTV vooraf om toestemming za l vragen voor plaatsing. E.e.a. heeft te
maken met de risico's van plaatsing
van artikelen van de hand van freelance-medewerkers van De journalist.
De VKTV is met de betreffende journaliste een schikking overeengekomen van 80 euro.

Verslag van de secretaris

ADVERTENTIES IN
AU COURANT:
Ieder lid lua$gtatis een adveltent1e
plaatsen (l11a0: IQ regels)
' Advertentit;tarieven op aanVrä<lg.

DRUK:
Drukkerij Em. de Jong
po:-;tbus 8, 5110 A.A.. Buarle-Nassau
TeL: 013/ 5D75555
F~lX.: 013/ 5079100

De secretaris blikt terug op de VKW
2002: inmiddels is het 17e VI(TV-jaar
een feit, is er een stab iel ledenaanta l
en sprake van een gezonde financiële
situatie (zie bijdrage penningmeester).
De secretaris meldt dat de VKTV 99
betalende leden telt en 13 personen
en-of instanties een ruilabonnement
hebben. De contributie over 2002 is
geïnd. In totaal zijn in 2002 (tot 2
november) 5 nieuwe leden aangemeld en in januari na screening en
aanmaning uiteindelijk 14 leden uit
het bestand verwijdereL Vier leden
hebben opgezegd en/of zijn ons ontvallen.
De Krantendienst levert regelmatig
telefonisch contact op, ec\lter meer
gericht op commerciële waarde en
prijsindicaties van drukwerk, dan op
de doelstelling van de VKTV.
Daarnaast dienen zich zo nu en dan
potentiële leveranciers aan, maar het
materiaal is vaak te omvattend en te
recent. Wel heeft de VKTV bemiddeld
in een grotere partij Oprechte
Haarlemsche Couranten 0ge eeuw),
die financieel mede is aangeschaft
door lid Louis Nierynck en waarvan
de voor hem minder bruikbare jaargangen door de VKTV verkocht zijn
aan de overige leden. _De PR-activiteiten, noodgedwongen ondergebracht binnen het secretariaat, wor-

den desgevraagd opgepakt. Vooral via
de voortreffelijk gerunde website
door ons lid Harm Bosman, wordt de
secretaris
regelmatig (via mail) gevraagd actie
te ondernemen op verzoeken.
Daarnaast weten de media de VKTV
goed te bereikén en resulteert dat
sporadisch in mediaoptreden van
leden \'an de VI(TV.

De secretaris doet een beroep
op alle leden om zo goed en
duidelijk mogelijk hun specialisme kenbaar te maken zodat
eventuele (media)verzoeken
sneller kunnen worden gehonoreerd. Een actuele ledenlijst
is in het belang van ieder
VKTV-lid
De secretaris meldt dat de ledenlijst
volledig is geactualiseerd

Financiën
De penningmeester deelt staande de
vergadering de financiële verantwoording over het jaar 2001-2002 uit.
Overzicht inkomsten en uitga ven
VKW over het jaar 2000:
Het sa ldo van de VKTV bedroeg op
13-12-01
244'5,37 euro
Het saldo bedraagt op
01-11-02
2120,49 euro
Het kasgeld bedraagt op
01-11-02
11,40 euro
De renterekening kent
een positief sa ldo van 1710,64 euro
Alle onkosten zijn gespecificeerd
door bonnen/ afrekeningen e.d. en
bevinden zich in de administratie van
de penningmeester. Geconcludeerd
kan worden dat de VKTV een financieel gezonde club is, zonder grote
uitgaven. Dit dankt de VKTV voornamelijk aan de sponser ing van
Drukkerij Em. de jong van ons periodiek Au Courant. De grootste uitgaven zijn de verzendkosten (368,24
euro tot op heden over 2002) en
Planet Media (website). Daarnaast zijn
'g rotere kosten' een abonnement op
De journalist, de bijdrage aan de
Kamer van Koophandel en onkosten
van bestuursleden voor o.m. representatie-a ange legenheden. Inkomsten
zijn de contributie en de opbrengst uit
verkoop
van
de
Oprech te
Haarlemsche Couranten. De renterekening opgezet door oud -penningmeester Ali Oostra is onaangetast en
kan zelfs worden aangevu ld uit het
lopende saldo.

Het lidmaatschapsgeld over
2003 bedraagt 18 Euro (ongewijzigd). In verband met zeer
hoge kosten van acceptgirokaarten (rond de 2 euro per
stuk) zal de contributie over
2003 in de Au Courant van
december 2002 en per brief
worden gemeld, met het verzoek via overschrijvingskaarten zelf zorg te dragen voor
betaling. De betaling kan
geschieden door 18 euro over
te maken op giro 3853388 ten
name van de penningmeester
van de VKTV te Amsterdam.
Het bestuur dankt bij voorbaat
haar leden voor de medewerking

Bestuur(smutaties)
Voor wat betreft de voortgang meldt
de voorzitter dat het bestuur van de
VK'DI per kwartaal bijeenkomt om de
voortgang en periodieke uitga ve te
bespreken. Aan activiteiten is 2002
beperkt gebleven tot de in juni
gehouden extra beurs en de hedenochtend gehouden reguliere jaarbeurs.
De voorzitter staat stil bij het afscheid
van bestuurslid Ron Grooten. Na een
jarenlange maximale inspanning van
Ron voor Au Courant (in de breedste
zin van het woord) heeft hij te kennen gegeven zijn bestuursfunctie te
beëindigen. De VKTV h eeft a ll e
begrip voor zijn standpunt, maar
betreurt het bijzonder. De wijze waarop Ron de afgelopen jaren Au
Courant, hét gezicht van de VKTV;
heeft vormgegeven, getuigt van vakmanschap en inzet en met een ferme
bos bloemen bedankt de voorzitter
zijn inspanningen. Het bestuur zal op
een nader te bepalen wijze afscheid
nemen van Ron.
Verslagleggingswaardig is de opmerking van Ron dat hij natuurlijk wé l lid
blijft!
De voorzitter geeft aan dat er geen
leden zijn die zich hebben gemeld
voor een bestuursfunctie. Dat betekent dat de VKTV met de drie
bestuursleden Otto Spronk, Ruud
Dolfin en jan de Wit wordt voortgezet.

Toekomst VKTV
Financieel mag het goed gaan met de
club, de vereniging mist nog altijd
voldoende rechterhanden om de vereniging een kwaliteitsimpuis te kun-

