Secretaris legt uit waarom nr. 16 van de
“vraag en aanbod rubriek” niet is
verzonden. Er is ook een poging geweest te
komen tot de vervaardiging van het
jaarboek 2009/2010, zoals was toegezegd,
maar mede door het herseninfarct van de
voorzitter is dit niet gelukt. Verdere
toekomst ziet er heel problematisch uit
omdat ook de gezondheid van de secretaris
niet optimaal is. Het bestuur wordt op dit
moment gevormd door Otto en Thea
Spronk en Arie Schouten, die uitsluitend
de taak van penningmeester vervult.
Verder ligt alle druk om de vereniging met
bijhorende activiteiten omhoog te houden
bij twee personen van wie de gezondheid
te wensen overlaat. Deze situatie kan echt
niet langer voortduren. Helaas hebben alle
oproepen voor zowel bijdragen aan
geplande jaarboeken als wel voor
bestuursactiviteiten geen enkel resultaat
opgeleverd.
Voorzitter geeft een aantal mogelijkheden
voor de toekomst van de VKTV. De
vereniging kan slapend geworden
gehouden, waarbij de huidige
bestuursleden in hun functie blijven maar
geen verdere activiteiten zullen
ontwikkelen.
Mogelijkheden om toch wat activiteiten te
doen, zullen zijn: het handhaven van de
vraag- en aanbodrubriek en het organiseren
van een aantal ruilbeurzen samen met de
Documentatiegroep 40-45. Echter, het feit
dat er twee jaar geen jaarboeken zijn
verzonden, zijn er ook in twee jaar tijd
geen inkomsten aan lidmaatschapsgelden
geweest, op een enkeling na die toch zijn
contributie voor die bewuste jaren heeft
voldaan - zie het verslag van de
penningmeester.
Na een betrokken discussie van vrijwel alle
aanwezigen over een aantal zaken,
waaronder het uitbrengen van een jaarboek
met alle bijkomende kosten en zorgen, de
verdere activiteiten voor de website en de
mogelijke activiteiten van de vereniging
zelf.
Vooraf aan deze vergadering is er een
aanbod van ons lid Gerard Raven gekomen

Verslag van de ledenvergadering op 6
november 2010
Aanwezig: Andries Kreuzen, Hr. Boes,
Peter Jonkman, Doeke Oostra, Paul Klein,
Wanda en Hans van Zon, Hr. Liefting, de
heer en mevrouw Jongbloed, Rudi Dolfin,
Klaas Kornaat, Otto Spronk en Thea
Spronk.
Opening jaarvergadering 13.15 uur door
voorzitter Otto Spronk.
Voorzitter meldt de afzeggingen, nl. Joop
en Nancy Muller, André de Rijck, Dirk
Docter, Jan de Wit, Ron Grooten, Hr.
Loogman, Louis Nierynck, Eric Planting,
Anton Breuker, Gerard Raven, Ed van den
Brul en de penningmeester Arie Schouten.
Voorzitter staat stil bij het overlijden van
Maarten Bruna en spreekt zijn dank uit
voor de bijdragen van Andries Kreuzen af
en toe in de kosten van de beurzen.
Secretaris biedt excuses aan vanwege het
feit dat er mogelijk strafporto is geheven
bij de verzending van de uitnodiging voor
deze jaarvergadering.
Secretaris meldt de opzeggingen van 4
leden in 2010 en dat 2 nieuwe leden erbij
zijn gekomen. Nu zijn er 80 leden,
waarvan 2 erelid en 3 gratis, er zouden dus
75 betalende leden moeten zijn. Echter,
over de jaren 2009 en 2010 zijn geen
lidmaatschapsgelden geïnd. Secretaris leest
voor uit een schriftelijke inbreng van Jan
de Wit (oud-secretaris): “Een club is er om
te binden en te verbinden. Dat vraagt tijd
en energie en beide kan ik niet leveren. Het
lijkt er op dat niemand dat kan leveren,
want ik denk niet dat jullie het afgelopen
jaar verzoeken hebben gehad om
contributie te betalen of mee te helpen aan
jaarboek of beurs. Indien derden dat wel
kunnen en de taken worden behapbaar
gemaakt, dan is er misschien ruimte, maar
omdat dit de afgelopen jaren ook niet is
gelukt, denk ik dat we langzamerhand
moeten stoppen met het trekken aan het
welbekende levenloze paard.”
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voor het opzetten van een nieuwsbrief, die
4 keer per jaar per email en in papier zou
moeten verschijnen. Gerard Raven
ambieert geen bestuursfunctie, maar wil
wel op deze wijze actief voor de
vereniging worden. Ook Paul Klein heeft
al voor deze vergadering zijn hulp
aangeboden om iets meer met de VKTVwebsite te willen doen.
Paul Klein haakt in op het idee van de
nieuwsbrief en zegt contact op te willen
nemen met Gerard Raven. Ook wordt
besloten dat Paul Klein toe zal treden tot
het bestuur van de VKTV waarin hij zich
bezig zal gaan houden met de VKTVwebsite en de mogelijkheden die dat verder
kan bieden. Klaas Kornaat biedt aan de
verdere mogelijkheden voor een publicatie
in papier (mogelijk een jaarboek) te willen

bekijken en/of er een verdere bijdrage in
de activiteiten voor hem te doen is.
Verder is er discussie over de opname van
de ledenlijst met eventuele e-mailadressen
op de website. In verband met de privacy
is een aantal aanwezigen hier op tegen.
In de rondvraag komt aan de orde een
vraag van de heer Lieftink over het
vererven van een collectie kranten 19181945. Hij had hierover op 23 maart 2010
een telefoongesprek gevoerd met de
secretaris en zou een bevestigingsbrief van
dit gesprek toegezonden krijgen. Deze
brief is nooit verzonden. omdat voorzitter
vlak daarna getroffen werd door een
herseninfarct en secretaris alle taken van
de VKTV opzij had gelegd. Secretaris
biedt excuses aan voor deze omissie.
Voorzitter sluit vergadering om 14.45 uur.

Een Leeuwarder Courant van 1832 uit de verzameling geeft bovenstaand bericht over de
uitvinding van asbest en het gebruik ervan bij brand. De uitvinding had beter nooit gevonden
moeten worden, want naar mijn mening zijn er meer mensen omgekomen door het gebruik
ervan dan bij branden.
Louis Nierynck
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