
Van de voorzitter .... . 

De Vereniging van Kranten- en Tijdschriften-Verzamelaars gaat door een moeilijke periode. 

Het bestuur is geslonken tot drie personen. Dat is 
te weinig om een actieve club te vormen. Dit 
bestuur heeft zich toch gecommitteerd aan het 
doel om de VKTV in leven te houden, in 
afwachting van betere tijden. In de 
jaarvergadering 2002 is besloten de reguliere 
uitgave van ons blad "Au Courant" van eenmaal 
per kwartaal te staken, en terug te brengen naar 
een jaarboekje. Dat resultaat ligt nu (eindelijk) 
voor U. 

Ook deze publicatie heeft veel 'uitdagingen' 
gekend. Kwaliteit en kwantiteit zijn namelijk niet 
grenzeloos. Het gebrek aan kennis in digitale 
opmaak heeft eveneens voor ongemakken 
gezorgd. Om die reden is de deadline die het 
bestuur zichzelf heeft gesteld, helaas 
overschreden. Vandaar dat dit boekje door het 
leven gaat als jaarboek 2003 - 2004. 

In de jaarvergadering 2003 is besloten de 
publicaties van de VKTV in papier te blijven 
beperken tot eenmaal per jaar. Jammer dat in 
diezelfde jaarvergadering geen leden bereid 
waren voor een actieve bestuursfunctie, zodat de 
werkzaamheden voor onze club beter verdeeld 
kunnen worden. Als voorzitter moet het mij van 
het hart dat dit teleurstellend is. Omdat ook de 
sponsoring ontbreekt en ook de website, met het 
vertrek van webmaster Harm Bosman, qua 
actualiteit een stille dood is gestorven, moeten we 
in deze tijd extra inspanningen verrichten om de 
club boven water te houden. Over een mogelijke 
sponsoring van komende uitgaven moet nog 
verder worden gesproken met ons lid George 
Blommaert van het Belgische Dagbladmuseum. 
Zijn toezeggingen hierover in de jaarvergadering 
2003 worden in ieder geval onder grote dank van 
het bestuur aanvaard. 

Internetcommunicatie, met e-maiIs en chatsites is 
hét middel voor contact tussen leden onderling en 
tussen bestuur en leden. Hoe de VKTV zich 
daarin nestelt, is nog niet bekend. 
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Positief nieuws valt zeker te melden! Via het 
bestuur zijn het afgelopen jaar 2003 twee 
nieuwsbrieven per mail uitgaan en de leden 
zonder emailadres kregen deze analoog 
toegezonden. Oe speciale uitgave Henk Hofland 
krant van NRC/Handelsblad is aan alle leden 
verzonden. Oe VKTV deed eveneens een 
belangrijke bijdrage -via Louis Nierynck, René 
Vos en bestuursleden, aan het succesvolle 
symposium "Dagblad, dagblad!", met o.a. een 
tentoonstelling van bijzondere kranten in het 
Stadsarchief in 's-Hertogenbosch. Eveneens zijn 
er twee succesvolle beurzen georganiseerd, in 
samenwerking met de Documentatiegroep '40-
'45 in Voorthuizen, waar niemand met lege 
handen naar huis ging .. ... Zo'n ontmoeting van 
leden onderling op een beurs is eigenlijk iets heel 
bijzonders; er is uitwisseling van kennis, er wordt 
een mooie vondst getoond, kortom je deelt je 
eigen hobby en belangstelling met andere 
gelijkgezinden! Een must! 

Oe VKTV is nog steeds redelijk financieel gezond 
(hoewel dit Jaarboek in papier - met realisatie en 
portokosten- een gat in onze begroting slaat). Het 
huidige bestuur blijft ondanks alle tegenwind toch 
op zijn post en zal er al het mogelijke aan doen de 
VKTV in beter vaarwater te loodsen. Maar 
daarvoor is wel uw medewerking nodig: dringend 
gezocht dus een webmaster, actieve 
bestuursleden en kopij voor het volgende 
Jaarboek. U kunt zich aanmelden bij secretaris 
Jan de Wit. En hebt u inmiddels een eigen 
emailadres, laat het ons weten via 
dewitrosmalen@planet.nl 

Vergeet u niet uw /idmaatschapgeld te 
betalen? Zie bijgevoegde rekeningsbrief! 

Rest mij nog alle auteurs te bedanken voor hun 
bijdragen aan dit VKTV Jaarboek 2003 - 2004. 

Otto Spronk 


