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JAARVERGADERING  VKTV  - 
4 november 2006  -   
Voorthuizen 
 

Aanwezig : De heren Spronk, Dolfin, Hupkes, Raven, Grooten, Van Zon, Oostra,  
                    Muller, Kreuzen, De Soeten en Jongeling. 
                    De dames Spronk, Van Taanom en Muller. 
 
Afgemeld  : De heren De Wit, Liefting, Kornaat, Nierynck en  
                     Mevrouw E. Smulders-Bouma. 

 
Opening 
De voorzitter opent de jaarvergadering van de Vereniging van Kranten en Tijdschriften 
Verzamelaars 2006 en leest de mededelingen voor. 
Er zijn een paar afmeldingen waaronder die van het bijna oud bestuurslid Jan de Wit. Hij was 
helaas niet in de gelegenheid om te komen. Jan de Wit is jarenlang  bestuurslid en secretaris 
geweest. Als afscheid wil het bestuur Jan de Wit een cadeaubon geven. Omdat hij niet aanwezig is 
heeft de voorzitter een oorkonde gemaakt waarop de aanwezigen hun naam kunnen zetten. Deze 
kaart wordt door de secretaris samen met de cadeaubon bij hem thuis afgegeven. 
Punt  9 op de agenda komt daarom te vervallen. De voorzitter leest de verdere afmeldingen voor. 
 
Beschouwing voorzitter 
De vereniging mag niet mopperen, volgens de voorzitter. Het gaat behoorlijk  goed met de 
vereniging. Totaal zijn dit jaar (2006) 15 nieuwe leden erbij gekomen, mede dankzij de activiteiten 
van heer Kreuzen. Hij is onze “superpromotor”.  Uiteraard heel veel dank en een applausje voor de 
heer Kreuzen. 
Helaas moeten wij twee leden royeren over het jaar 2005 t.w.  S. Brabant uit Brussel/België en v.d. 
Laan uit Zevenhoven. De vergadering gaat hiermee akkoord. Voor het jaar 2007 is er al één 
opzegging binnen, maar gelukkig ook weer één nieuw lid heeft zich al opgegeven voor 2007, hij 
blijkt tevens ons oudste lid in leeftijd te zijn. 
Voorzitter bespreekt het gepubliceerde jaarverslag 2005 en het financieel jaarverslag van de 
penningmeester in het Jaarboek 2006.  De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
Helaas is ons begin dit jaar de heer Löwenhardt ontvallen. Vlak voordat het Jaarboek 2006 uitkwam 
hebben wij dit bericht nog mee kunnen nemen. Hij was de eerste voorzitter van de vereniging. In 
het jaarboek 2006 hebben wij hem een waardig een ‘in memoriam’ kunnen meegeven. Mevr. 
Löwenhardt heeft ons hierover haar oprechte dank gezegd. 
Het Jaarboek 2006 heeft veel belangstelling en positieve reacties gekregen. De leden hebben 
hierop massaal gereageerd door direct hun lidmaatschapsgeld te betalen. Het is nog nooit 
voorgekomen dat er maar zes aanmaningen verstuurd moesten worden en ook deze werden snel 
betaald. Er zijn 130 exemplaren van het Jaarboek aangemaakt. In kleur drukken is nog steeds niet 
haalbaar gebleken ondanks de sponsoring van de leden Van der Wal (Fiat) en de heer Blommaert 
met een advertentie in het Jaarboek 2006 en op de website. 
Het nieuwe Jaarboek 2007 heeft als thema ‘  tijdschriften’ en zal in maart 2007 uitkomen.  
Er zijn al een paar toezeggingen voor artikelen op dit thema zoals van Els Smulders en Hans van 
Zon.  
De heer Hans van Zon heeft de vereniging aangeboden om op zijn kosten een kleurkatern te laten 
drukken voor het Jaarboek 2007. Het bestuur stelt dit zeer op prijs omdat daarmee een kwalitatieve 
verbetering wordt gerealiseerd. 
 
Verslag secretaris 
Wij hebben tot nu toe 88 leden (4 november 2006). Ik heb een brief meegestuurd bij het Jaarboek 
2006  waarin ik de vraag stel of de leden aan mij hun verzamelinteresse(s) willen opgeven. Tien 
leden hebben hierop gereageerd.  
Verder heb ik vele leuke reacties en contacten via de website gekregen, zoals met ons nieuwe lid 
Els Smulders, Maarten Hell over tijdschriften, Bram Rietveld van de Stadsbibliotheek Haarlem, 
Opera Zuid uit Maastricht. Ook vele aanbiedingen voor onze vereniging, zoals de Waterkampioen, 
jaargangen De Telegraaf, AO boekjes, en nog veel meer. Daarom is het belangrijk dat ik de 
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verzamelinteresses ken van de leden zodat ik al deze informatie en aanbiedingen kan doorsluizen. 
Het blijkt dat de website hiervoor heel belangrijk is. 
Wij zijn als vereniging uitgenodigd door Bram Rietveld van de Stadsbibliotheek Haarlem om op 10 
juni 2006 een openbare historische krantenbeurs te organiseren vanwege het 350 jarige bestaan 
van de Opregte Haarlemsche Courant. Uiteraard heeft het bestuur hier positief op gereageerd.  
Aan alle VKTV-leden is een uitnodiging voor deze extra beurs verstuurd. Naast een paar 
bestuursleden waren onze leden Nierynck en Kreuzen ook aanwezig met een stand. Het was een 
gezellige drukke warme dag met veel belangstelling voor het aangeboden materiaal. De vereniging 
heeft op deze beurs 2 nieuwe leden erbij gekregen en zelfs een ex-lid is weer lid geworden. De 
website wordt veel bezocht, toch krijg ik veel kritiek omdat de website te statisch is en niet wordt 
aangevuld met nieuwe artikelen. Ook naar een ‘vraag en aanbod’ pagina is veel vraag. Het heeft de 
aandacht van onze webmaster. Om de kosten van de VKTV zo laag mogelijk te houden blijven wij 
bezuinigen op lopende zaken. Zelf drukken wij in eigen beheer ons briefpapier (Ernst Hupkes heeft 
het logo ontworpen), enveloppen etc. Om ook verder op de portokosten te kunnen bezuinigen, 
nogmaals de oproep uw e-mail adres door te geven aan de secretaris;  secretaris@vktv.nl  
Zodra een nieuw lid zich aanmeldt, dan stuur ik een welkomsbrief namens het bestuur en doe er 
namens de vereniging iets extra’s bij zoals een aardige historische krant. 
 
Verslag penningmeester 
De penningmeester leest zijn voorlopig financieel verslag 2006 en begroting 2007 voor. Financieel 
staat de vereniging er beter voor dan voorgaande jaren, vooral dankzij de bezuinigingen op 
drukkosten en inkoop van goedkoop kantoormateriaal en het veranderen van provider. Tevens zijn 
er enkele extra donaties van leden ontvangen waarvoor dank.  
Het is de bedoeling dat de renterekening onaangetast blijft. 
 
Verslag webmaster/design 
Op het ogenblik is de website de belangrijkste taak van de webmaster. Omdat Planet te duur is en 
niet makkelijk mee te werken, hebben wij deze opgezegd per 1 augustus 2006 en zijn overgestapt 
naar een nieuwe provider t.w. Active24. De website is één dag uit de lucht geweest. De kosten per 
jaar bij Planet waren 400 euro en bij Active24 bedragen de kosten voor de vereniging 70 euro per 
jaar. Een aanzienlijke besparing voor de VKTV-kas.  
Omdat de webmaster weinig tijd heeft om de site bij te houden heeft de secretaris aangeboden dat 
voortaan te doen.   
Peter Krans, webmaster van de Documentatiegroep 40-45, heeft zijn medewerking aangeboden 
om een programma te schrijven voor de website zodat de secretaris of iemand anders op een 
eenvoudige wijze tekst en plaatjes op de website kan zetten.  Inmiddels hebben wij een nieuw e-
mail adres t.w. secretaris@vktv.nl en het is mogelijk in de toekomst om nieuwe e-mail adressen 
voor eigen leden aan te maken. 
De webmaster stelt voor dat de artikelen en illustraties voor het Jaarboek 2007 digitaal aangeleverd 
moeten worden. Dit om extra werk en overtikken voor digitale verwerking te voorkomen. De 
deadline voor het Jaarboek 2007 is voor Kerst 2006.  De bedoeling is het jaarboek in maart 2007 
uit te brengen.    
  
Rondvraag 
De heer Muller vraagt waarom er 130 exemplaren jaarboek 2006 zijn gedrukt en geen 100 
exemplaren.  
De voorzitter antwoordt hierop, dat 100 exemplaren niet genoeg zijn. De heer Kreuzen verkoopt 
ook jaarboeken op verschillende beurzen en er worden ook op aanvraag van bijvoorbeeld 
bibliotheken jaarboeken tegen betaling verstuurd. 
 
De heer Raven heeft ‘ met rode oortjes’ het Jaarboek 2006 gelezen, maar vindt het jammer dat niet 
alles te lezen was, zoals de kleine afbeeldingen op de desbetreffende kranten. Volgens Ernst 
Hupkes is dat inderdaad zo dat het niet voldoende kwaliteit is. Het is de bedoeling geweest alleen 
de titels en een interessante gedeelte van de krant leesbaar te maken. 
 
De voorzitter doet een oproep voor nieuwe bestuursleden. Nu Jan de Wit is afgetreden blijven er 
nog maar 4 bestuursleden over. Dat is te weinig. Het bestuur komt een aantal keren per jaar bijeen. 
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De heer Hans van Zon vraagt wat ‘ het schuift’ . Lachend zegt de voorzitter ‘ alleen koffie en cake’ , 
maar het blijft echter wel een serieus probleem. 
 
 
Sluiting vergadering om 14.35 uur. 
 
 
Nagekomen bericht:  
Jan de Wit bedankt het bestuur en de leden voor de cadeaubon en de goede samenwerking 
gedurende zijn bestuurslidmaatschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collectie Hans van Dusschoten, Utrecht 

 




