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Aanwezig 
de leden Lieftinck, Blommaert, Nierynck, 
Kreuzen, Oostra, Grooten, Kornaat, Spronk, 
Dolfin, Brugman, Seffinga en De Wit. 
Tevens aanwezig mevrouw Blommaert, 
Spronk en Nierynck. 

Woord van welkom 
Voorzitter Otto Spronk opent, na een 
drukbezochte, geslaagde beurs met de 
Documentatiegroep 40-45, om 13.00 uur de 
ledenvergadering met een hartelijk welkom aan 
de aanwezige leden . De voorzitter staat een 
moment sti l bij het ons ontvallen VKTV-lid Dick 
Voortman. De VKTV heeft veel aan Dick te 
danken en houdt hem in herinnering als een 
bijzonder, gepassioneerde verzamelaar en warm 
mens. 

Daarnaast meldt de voorzitter dat uit een 
toegezonden brief van onze webmaster, de heer 
Bosman, valt op te maken dat hij zijn 
Internetactiviteiten, mede gelet op de digitale weg 
die VKTV lijkt in te slaan, niet verder wenst te 
continueren. Hoewel dit het bestuur spijt, dient dat 
gerespecteerd te worden. Een woord van dank 
aan zijn adres voor zijn onvermoeibare bijdragen 
en het wereldkundig maken van onze VKTV. 
Helaas melden zich onder de aanwezigen geen 
belangstellenden voor de invulling van deze 
functie. 

Tot slot meldt de voorzitter de 
contributieachterstand over 2003 van een grote 
groep leden . Hoewel e.e.a. te wijten kan zijn aan 
het niet verzenden van de acceptgirokaarten 
(beslissing van de jaarvergadering 2002), zijn 
daarna verschillende schriftelijke signalen 
afgegeven voor betaling. Helaas leverde dat 
weinig respons op. Na een intrigerende discussie 
is het eindresu ltaat dat de VKTV bij de 
eindejaarseditie een brief voor contributie 2004 
wordt toegestuurd, mogelijk ondersteund met een 
belronde (de heer Brugman biedt zich hiervoor 
aan). 
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Mededelingen 
Vanuit het bestuur zijn geen verder 
mededelingen, anders dan de meldingen die 
bij de onderstaande agendapunten worden 
gedaan. 

Verslag secretaris 
Jan de Wit meldt de volgende feiten . 

• In december 2002 is het jaarverslag van 
2002 opgenomen in (de laatste) Au 
Courant. Deze is als zodanig vastgesteld . 

• Op 31-12-02 telde de VKTV 99 betalende 
leden en 13 personen of instellingen 
zonder lidmaatschap (ruilabonnementen). 
In totaal 112 leden. Op 1~ oktober 2003 
telt de VKTV 111 geregistreerde leden, 
waarvan er 5 hebben opgezegd per 01-
01-04, dus per 01-01-04 uiteindelijk 106 
leden. Op 30 september 2003 hebben 48 
leden de contributie betaald, los van het 
niet hoeven afdragen van contributie van 
de 2 ereleden en (nog) 8 instanties. Er 
blijven 45 niet betalende leden over 
(tijdens de vergadering wordt immers de 
contributie ontvangen van de heren 
Kornaat, Blommaert en Seffinga.) 

• De secretaris meldt dat het jaar 2003 een 
jaar van consolideren is, waarbij de 
gemaakte afspraken in 2002, over 2003, 
tot op h.eden zijn nagekomen. Twee 
digitale nieuwsbrieven zijn in het voorjaar 
verschenen en momenteel wordt er 
gewerkt aan de toegezegde 
eindejaarsuitgave. Tijdens de vergadering 
worden toezeggingen gedaan door de 
heren Kornaat, Seffinga, Nierynck en 
Lieftinck voor kopij. Ook de bestuursleden 
leveren hun (kopij)aandeel. 
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Financiën 
Penningmeester Ruud Dolfin deelt staande de 
vergadering de financiële verantwoording over het 
jaar 2002-2003 uit. 

Overzicht inkomsten en uitgaven 2002/2003 

Het saldo van de VKTV bedroeg op 31-12-02 
1.509,40 euro. Het saldo bedraagt op 02-10-03 
1.919,41 euro. Het kasgeld bedraagt op 
23-10-032,64 euro. 
De renterekening bedraagt 1732,02 euro 

Alle onkosten zijn gespecificeerd door 
bonnen/afrekeningen e.d . en bevinden zich in de 
administratie van de penningmeester. Vaste 
kosten zijn Planet-Internet, de Kamer van 
Koophandel, abonnement De Journalist en 
verzendkosten. De eindejaarsuitgave wordt 
geraamd op 600 euro. Het lidmaatschapsgeld 
over 2004 bedraagt 18 Euro (ongewijzigd). 

Voortbestaan VKTV 
De voorzitter schets in het kort de problematiek 
van de VKTV en refereert aan de verschillende 
oproepen die het bestuur van de VKTV heeft 
gedaan om menskracht. Deze oproepen hebben 
geen resultaat opgeleverd. De VKTV verkeert op 
dit moment in een fase waarin de kwetsbaarheid 
zichtbaar wordt. Het leeuwendeel van de 
vergadering wordt stilgestaan bij de vicieuze cirkel 
waarin de VKTV verkeerd. Door te weinig 
menskracht is het niet mogelijk een actief beleid 
te voeren naar de leden van de VKTV. Door dat 
passieve beleid is de inspiratie tot lidmaatschap 
tanende, waardoor het ledenaantal afneemt. Ook 
het bestuur mist zo langzamerhand een achterban 
en betrokkenheid van de leden. De bereidheid 
van de VKTV-Ieden om te investeren in het 
(bestuurs)werk ontbreekt. Ook de oproep van het 
bestuur tijdens de vergadering om 
'rechterhanden', levert geen nieuwe 
bestuurskandidaten op. Het bestuur geeft aan dat 
mede gelet op de reguliere werkzaamheden, 
meer investering in de VKTV voor hen niet 
mogelijk is . Consolideren lijkt de enige oplossing, 
maar motiverend is dat niet. 
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Eerste advertentie in kleur 

(Algemeen Handelsblad) 

T.a.v. periodieken is weinig kopij, evenals te 
weinig financiële middelen, gelet op de 
minimumvariant aan kwaliteitseisen. De kosten 
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van redactionele middelen en verzending zijn 
verhoudingsgewijs dermate hoog, dat serieus 
moet worden overwogen dat de VKTV een digitale 
weg inslaat. Een frequent verschijnend papieren 
periodiek is onbetaalbaar geworden. Momenteel 
zijn enkele digitale nieuwsbrieven verschenen 
voor de selecte groep 'e-mailleden'. Een 50-tal 
leden ontvangt deze nieuwsbrief en de eerste 
twee maal is deze ook via een papieren 
toezending bij de (overige) leden gearriveerd. Dat 
laatste zal met ingang van 1 januari, gelet op 
kosten en arbeidsintensiteit, stoppen. 

All the news that's fit to print · 

Motto ~ew Vork TimëS 

De inbreng van de leden tijdens de discussie is 
constructief en bevlogen, maar biedt helaas 
weinig helderheid in een eventuele hernieuwde 
wijze van voortzetting van de VKTV. De uitvoerige 
discussie leidt ertoe dat ook het jaar 2004 
noodgedwongen een jaar van consolideren zal 
worden. Het bestuur roept wederom op tot actieve 
bijdragen en nieuwe bestuursleden. De heer 
Seffinga geeft aan wel zo nu en dan iets te willen 
doen, maar de afstand leent zich niet voor actieve 
deelname aan (bestuurs)werkzaamheden. 

Rondvraag 
De heer Blommaert overhandigt 100 euro 
(inclusief contributie) aan de VKTV. Tevens wil 
het Dagbladmuseum wel enige sponsoring voor 
haar rekening nemen. Hierover zal overleg 
moeten plaatsvinden . De voorzitter dankt hem 
voor deze schenking. 

De heer Blommaert nodigt de VKTV in april 2004 
uit voor een ontvangst in zijn Dagbladenmuseum. 
Waarvoor onze dank! 

Om 14.10 uur dankt de voorzitter de leden en sluit 
hij de vergadering. 

(Jan de Wit) 


