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VKTV JAARVERGADERING  3 NOVEMBER 2007 – VOORTHUIZEN 
 

Aanwezig : de heren De Soeten, Kornaat, Van Zon, Seffinga, Kreuzen, Muller, Dolfin 

(penningmeester), Hupkes (webmaster/design), Spronk(voorzitter) en 

de dames Muller, Van Taanom en Spronk-Vrijmoed (secretaris). 

 

 

OPENING 

De voorzitter heet iedereen welkom op de jaarvergadering 2007 van de Vereniging 

van Kranten en Tijdschriften Verzamelaars. 

 

MEDEDELINGEN 

De voorzitter leest de afmeldingen voor:  

Afgemeld : de heren Oostra, Oskam, De Wit, Grooten, v.d. Brul, Nierynck, Raven, 

Petersen, Docter en mevr. Smulders-Bouma  

 

BESCHOUWINGEN – OTTO SPRONK 

De voorzitter was opgevallen dat het bijzonder druk is geweest op de beurs en hij 

hoopt dat iedereen een succesvolle beurs heeft gehad zowel met aankopen als 

verkopen. 

Voorzitter komt tot de conclusie dat de vereniging niet groot zal worden. Het leden 

aantal is op het ogenblik 99. Dankzij de inspanningen van Andries Kreuzen zijn er dit 

jaar (2007) 12 nieuwe leden bijgekomen. Veel dank hiervoor. Toch zijn er inmiddels 

al 3 opzeggingen voor 2008 binnengekomen. 

Wij hebben dit jaar geprobeerd wat activiteiten van de grond te krijgen. Het enige 

contact dat wij als bestuur hebben met de leden is met het Jaarboek. Dat is maar één 

keer per jaar en dat vonden wij een beetje te weinig. Nu heeft de secretaris als proef 

een ‘ vraag en aanbod rubriek’ gestart. De secretaris zal straks u meer hierover 

informeren. Er waren behoorlijk veel problemen met het maken van het Jaarboek 

2007.  Ernst Hupkes had weinig tijd om dit Jaarboek te vervaardigen. Omdat Ernst 

Hupkes afscheid neemt van het bestuur hebben wij gedacht hem, symbolisch, een 

klein cactusje te geven als afscheid , dit geeft de verhouding met het bestuur van het 

afgelopen jaar aardig weer. Toch is er een heel mooi Jaarboek uitgekomen. Dankzij 

de extra financiële bijdrage van Hans van Zon kon zijn artikel in kleur verschijnen. 

Met veel dank namens het bestuur. 

Er is helaas een fout begaan in het Jaarboek. De beschrijvingen van de Indische 

tijdschriften zijn zonder bronvermelding geplaatst. Deze kwamen van de website van 

Het Persmuseum. Er was een speciale tentoonstelling geweest. Na verzending van het 

Jaarboek kwam er vrijwel direct een klacht van Het Persmuseum waarin zij een 

rectificatie eisten en dat hebben wij uiteraard keurig gedaan via een ‘ vraag en 

aanbod rubriek’, dus zowel in e-mail als op papier. Het Jaarboek 2007 is een redelijk 

succes geweest. Er zijn vele positieve reacties binnengekomen.  

Dankzij een nicht (Irma de Wolf) van de secretaris hebben wij het Jaarboek 2007 

tegen een redelijke lage prijs kunnen laten drukken bij haar werkgever, Adrepak te 

Den Haag.  Er zijn 150 exemplaren gedrukt en met de sponsoring van Hans van Zon 

komt het Jaarboek 2007 op een prijs van 5 euro per stuk. 

Ook zijn er van diverse leden donaties ontvangen met een totaal bedrag van 232,50 

euro (t/m november 2007). Waarvoor wij heel dankbaar zijn. Ook kregen wij een 
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stapel boeken voor de verkoop en de opbrengst is voor de vereniging.  De heer Oskam 

heeft de vereniging gesponsord met een advertentie in het Jaarboek 2007 en op de 

website voor 250 euro, waarvoor ook veel dank. 

De heer Ernst Hupkes (webmaster/design) stopt met zijn activiteiten in het bestuur. 

Het beheer van de website komt vanaf 1 januari 2008 in de handen van Peter Krans. 

Ook treedt hij als provider (ImpressiveXS) op.  Hij is ook de webmaster van de 

Documentatiegroep 40-45. De kosten worden wel wat hoger, zo’n 150 euro per jaar 

excl. BTW. De bedoeling is meer mogelijkheden te scheppen op de website. 

Verder zoeken wij nog steeds nieuwe bestuursleden. Na vele oproepen heeft  zich 

helaas nog niemand aangemeld. Het bestuur zal vanaf 1 januari 2008 uit 3 

bestuursleden bestaan. Het absolute minimum. Er is weinig response van de leden. Dit 

probleem komt ook veel voor bij andere verenigingen. Ook het beursbezoek door de 

leden is in algemene zin relatief weinig.  

 

VERSLAG SECRETARIS – THEA SPRONK-VRIJMOED 

Zoals de voorzitter al heeft medegedeeld zijn er 99 leden en 3 afzeggingen voor het 

jaar 2008. 

De secretaris is bang dat er tot 10 leden totaal aan afzeggingen zullen zijn in het jaar 

2008. Er is wel wat aanwas van jongere leden, maar vaak betalen die hun nieuwe 

contributie niet. Er zijn 14 aanmaningen verstuurd, waarvan er nu nog 6 moeten 

betalen. Deze worden nogmaals aangemaand. 

De secretaris is met veel plezier begonnen met de ‘ vraag en aanbod rubriek’ als 

proef. Deze rubriek is alleen voor de leden en is anoniem. De secretaris trad als 

tussenpersoon op. Dat bleek geen succes, waarschijnlijk omdat de secretaris een 

‘drempel’ vormde tussen de leden. Er waren maar 4 à 5 reacties per rubriek. 

Dat gaat nu veranderen (eind november 2007) door een naam, adres en/of e-mail 

adres en prijs erbij te plaatsen, zodat de leden direct zelf met de aanbieder in contact 

kunnen treden. Een probleem is dat deze rubriek aan 36 leden per post moet worden 

verstuurd, met als gevolg extra kosten voor papier, druk en porto . Diverse keren is er 

om een e-mail adres gevraagd, maar nauwelijks iemand reageert. Ook is gevraagd 

door leden om deze rubriek op de website te plaatsen. Maar dan is deze rubriek 

toegankelijk voor iedereen en dat is zeker niet de bedoeling.  

Om met een inlog of een wachtwoord te gaan werken is teveel werk voor de secretaris. 

Daardoor worden dan ook de kosten hoger bij de nieuwe provider. De secretaris 

dankt diverse leden voor hun steun  na haar computercrash. Er waren geen back-up’s 

gemaakt van de e-mail bestanden. Na haar oproep in rubriek nr. 5 hebben  veel  leden 

gereageerd en opnieuw hun e-mail adres doorgegeven. Voortaan wordt een back-up 

gemaakt en na aanschaf van een nieuwe printer wordt er ook een uitdraai gemaakt. 

Alles is weer in orde in ‘Huize Spronk’ . Ook komen veel reacties van mensen die de 

website bezoeken en iets aan te bieden hebben of vragen hoeveel is dit of dat waard. 

Blijkt het een interessant aanbod te zijn vraagt de secretaris of deze aanbieders het 

willen laten plaatsen in de ‘ vraag en aanbod rubriek’ , zodat een dergelijk aanbod 

alsnog ten goede komt aan de leden van de vereniging. 

 

VERSLAG PENNINGMEESTER – RUDI DOLFIN 

Dit jaar is het bedrag op de girorekening hoger dan voorgaande jaren. Komt door ons 

zuinig beleid, zoals de kosten i.v.m. het Jaarboek 2007 en veranderen van provider 

Planet naar Active24.  Per 1 januari 2008 veranderen we nogmaals naar 
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ImpressiveXS en dat wordt iets duurder. De begroting 2007, zoals gepubliceerd in het 

Jaarboek 2007, is niet overtreden in uitgaven. De extra kosten i.v.m. met het drukken 

en verzenden van de ‘ vraag en aanbod rubriek’ heeft geen overschrijding van het 

budget gegeven. De uitgaven 2007 waren begroot op € 2.100,00. 

Het Jaarboek 2007 kost de VKTV per exemplaar € 5,00 inclusief extra kleur. 

Het Jaarboek 2006 kostte de VKTV per exemplaar € 6,20. 

Helaas hebben er geen sponsors zich aangemeld voor het jaar 2008. De heer Oskam 

heeft laten weten niet meer mee te doen voor het komende jaar.  

Het saldo op de Postbank rente meerrekening per 1 januari 2007 is € 1.816,42. 

 

VERSLAG WEBMASTER (uittredend) -  ERNST HUPKES 

Het vervaardigen van het Jaarboek 2007 was voor de webmaster een worsteling. 

Weinig tijd, drukke baan en een verbouwing in zijn huis hetgeen veel van zijn energie 

heeft gekost. Daarom heeft hij besloten te stoppen met zijn bijdrage in het bestuur 

van de VKTV. Hij heeft in 3 jaar tijd succesvolle jaarboeken gemaakt. Ook voor de 

website was er nauwelijks energie en tijd.  

Ernst Hupkes zal alles overdragen betreffende de website en jaarboek aan de nieuwe 

webmaster Peter Krans. 

 

BESPREKING JAARBOEK 2007 EN VOORBESPREKING JAARBOEK 2008 

De voorzitter vraagt de leden of er nog op- of aanmerkingen zijn op het Jaarboek 

2007. De heer Kreuzen vindt het jaarboek er ‘prima’ uitzien. Het Jaarboek 2006 is 

zijn favoriet. Er zijn verder geen aanmerkingen. 

De voorzitter vraagt de leden naar suggesties voor een nieuw thema voor het 

Jaarboek 2008. Ook vraagt de voorzitter de aanwezigen of zij een artikel kunnen 

schrijven voor het nieuwe jaarboek. Deze kunnen doorgegeven worden aan de 

secretaris. 

 

WAT VERDER TER TAFEL KOMT 

Er wordt een suggestie gedaan over de mogelijkheid de VKTV samen te laten gaan 

met de Documentatiegroep 40-45 en eventueel een gezamenlijke publicatie uit te 

geven. Het merendeel van de aanwezigen blaast dit idee af. 

 

AFSCHEID ERNST HUPKES ALS BESTUURSLID VKTV 

Met een lach en een traan nemen wij afscheid van onze Ernst Hupkes, zegt de 

voorzitter.  Ernst Hupkes krijgt van de voorzitter een boekenbon namens de VKTV 

overhandigd. Ernst Hupkes bedankt voor zijn cadeau. 

 

RONDVRAAG 

Hans van Zon vraagt om een applaus voor de vele werkzaamheden die de secretaris 

voor de VKTV doet. Applaus….. 

De voorzitter vraagt nogmaals of er animo is bij de leden voor een bestuursfunctie. 

Rudi Dolfin (penningmeester) zegt zeker aan te blijven totdat een nieuw bestuurslid 

zich aanmeld. De voorzitter zegt de penningmeester beslist aan zijn woord te zullen 

houden. 

Aanvang vergadering 13.00 uur. Einde vergadering 14.15 uur 

 


