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Hoofdprogramma

VOORJAARSBIJEENKOMST HARLINGEN
Op zaterdag 26 mei 2018 zal de voorjaarsbijeenkomst van de
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis plaatsvinden op
de Maritieme Academie Harlingen.
De voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van het 200-jarig
bestaan van de Maritieme Academie Harlingen. De dag bestaat
uit drie delen, waarvan het hoofdprogramma gevormd wordt
door de Algemene Ledenvergadering en het symposium. Het
symposium is georganiseerd door de Wurkgroep Maritime
Skiednis van de Fryske Akademy en heeft als titel ‘200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen’.
Naast dit hoofdprogramma is er de mogelijkheid om aan twee
optionele activiteiten deel te nemen. De eerste optie is om
voorafgaand aan de ALV De Barentszwerf te bezoeken, waar
Gerald de Weerdt een rondleiding voor de leden verzorgd. De
tweede optie is deelname aan het diner na afloop van het symposium. Opgave voor beide activiteiten vereisen nadrukkelijk
aparte aanmelding ofwel via het online aanmeldformulier ofwel
via uw aanmelding richting het bestuurssecretariaat.

10.30-11.15:

Inloop met koffie en gebak op de Maritieme
Academie Harlingen. Adres: Almenumerweg 1,
8861 KM Harlingen. Website:
www.maritiemeacademieharlingen.nl

11.15-12.15:

Algemene Ledenvergadering van de
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

12.15-13.00:

Lunch
In de congreszaal van de Maritieme Academie

Symposium: Geschiedenis van het maritiem onderwijs, georganiseerd door de werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske
Akademy
13.00-13.10:

13.10-13.15:
13.15-13.45:
13.45-14.15:
14.15-14.45:

14.45-15.15:

Pauze + koffie/thee + koek

15.15-15.45:

Wiskunde en zeevaartonderwijs (Friesland)
Arjen Dijkstra
Zeevaartonderwijs heden ten dage
Gerrit van Leunen
Maritieme Academie Harlingen (N. Nederland)
Jur Leinenga
Afsluiting
Rob Leemans

15.45-16.15:
16.15-16.45:
16.45-17.00:

Aanmelden kan uiterlijk op 15 mei 2018.
Programma
--------------------------------------------------------------------------Optioneel ochtendprogramma (aparte aanmelding vereist):
10.00-10.45

Bezoek aan De Barentszwerf (optioneel) met
rondleiding van 45 minuten door Gerald de
Weerdt. Adres: De Barentszwerf, Nieuwe
Willemskade (geen huisnummer), 8862 RZ
Harlingen. Website: www.debarentsz.nl

Let op! Voor vervoer tussen De Barentszwerf
en de Maritieme Academie Harlingen, waar u
omstreeks 11.00 wordt verwacht, moet u zelf
zorg dragen.
---------------------------------------------------------------------------

Welkom symposium
Rob Leemans (vz. WMS), Peter Tolsma
(dagvz.)
Welkom Maritiem Instituut Harlingen
Arjen Mintjes (directeur)
Ontwikkeling zeevaartonderwijs in Nederland
Karel Davids
Schatkamer der stuurlieden
Diederick Wildeman
Invloed ontwikkeling instrumenten
Nicolàs de Hilster

17.00-18.00:
Borrel met muziek
----------------------------------------------------------------------------Optioneel avondprogramma (aparte aanmelding vereist):
Vanaf 18.00:

Buffet

Deelname en kosten
De deelname voor het hoofdprogramma bedraagt 30 euro per
persoon (gereduceerd tarief voor studenten 25 euro). Voor de
deelname aan het optionele avondprogramma bedragen de kosten 20 euro extra per persoon, voor deelname aan het optionele
ochtendprogramma worden geen extra kosten in rekening gebracht. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL11 INGB 0000 3901 50 van de Nederlandse Vereniging
voor Zeegeschiedenis onder vermelding van ‘Voorjaarsbijeenkomst Harlingen’ plus de activiteiten waaraan u deel wilt nemen.

Agenda ALV voorjaarsbijeenkomst 26 mei 2018
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

4.

Goedkeuring notulen najaarsbijeenkomst

5.

Secretarieel jaarverslag 2017

6.

Financiën

heer Alco van der Wiel wordt herdacht door een moment van
stilte in acht te nemen.
De voorzitter roept de leden op om een voordracht te doen
voor de J.C.M. Warnsinck-prijs, die op de aanstaande voorjaarsbijeenkomst zal worden uitgereikt.
Het archief van de vereniging is inmiddels overgedragen aan
de Universiteitsbibliotheek Leiden.
De verzending van Acht Glazen zal voortaan alleen nog digitaal plaatsvinden. Leden die hun mailadres nog willen
doorgeven, kunnen dit alsnog doen bij de penningmeester.

a. Financieel jaarverslag 2017
b. Verslag kascommissie
c. Benoeming nieuw kascommissielid
d. Vaststellen begroting
7.
8.

Bestuurssamenstelling
Verslag redactie

9.

Digitalisering

10.

Webredactie

11.

W.V.T.T.K.

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

3.

Notulen voorjaarsbijeenkomst Kampen
De notulen worden zonder wijziging goedgekeurd. De
notulist wordt bedankt voor het maken van de notulen.

4.

Financiën
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, die
toelichting geeft op de verschillende posten die zijn opgenomen op de begroting 2017, de resultatenrekening tot en
met september 2017 en de begroting 2018. Allereerst de
inkomstenkant. De vereniging heeft 335 leden binnenland, 17
leden buitenland, 41 abonnementen binnenland en 18 abonnees buitenland. Van enkele leden en abonnees moeten de
contributies van 2017 nog worden geïnd. Het
aantal abonnees blijft constant, het ledenaantal fluctueert.
Aan de uitgavenkant –die hoger is dan de inkomstenkantheeft de penningmeester de verschillende kosten voor druk-,
vormgevings- en verzendkosten uitgesplitst. Naar aanleiding
hiervan stelt Henk Stapel de vraag waarom de kosten voor de
verzending van het tijdschrift hoger liggen dan de
drukkosten voor het tijdschrift. De voorzitter geeft aan dat
dit inderdaad een punt van zorg is voor zowel het bestuur als
de redactie. Hans Zijlstra geeft aan dat de het tegenwoordig
vaker voorkomt dat de verzendkosten hoger liggen dan de
drukkosten, omdat voor laatstgenoemde al enkele jaren een
dalende trend te zien is. De voorzitter zegt toe dat er samen
met de redactie zal worden gekeken naar goedkopere alternatieven voor verzending met eventueel een andere koerier
en het omlaag brengen van de ‘handlingkosten’. In dit kader
memoreert de penningmeester kort het ‘ruilabonnement’ dat
de vereniging heeft met het Maritiem Museum Rotterdam
(MMR). De heer De Groot vraagt waarom er eigenlijk 25 exemplaren van de totale oplage van 480 exemplaren aan het
MMR toekomen vanwege deze regeling. Redactielid Remmelt Daalder licht toe dat dit inderdaad kan worden
beschouwd als een verkapte subsidie aan het MMR en dat
over deze post in het verleden reeds discussie geweest is. De
voorzitter zegt toe de discussie over deze regeling opnieuw te
willen voeren.
De heer De Groot oppert of het bij ‘wanbetalers’ geen tactiek
is om deze leden niet ook nog het tweede exemplaar van het
tijdschrift toe te sturen. De penningmeester licht toe dat dit
de methode is die het afgelopen jaar door hem is toegepast,
hetgeen met instemming wordt ontvangen door de vergadering.
Vanwege het uitblijven van verdere vragen wordt de begroting goedgekeurd.

5.

Bestuurssamenstelling
De voorzitter geeft de penningmeester nogmaals het woord
in verband met het afscheid van bestuurslid Suze Zijlstra.
Suze wordt naar voren gevraagd en Henk beschrijft hoe zij

VERENIGINGSARTIKELEN
Bent u nog op zoek naar een ontbrekend exemplaar van het
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis om uw serie compleet te maken? Of heeft u altijd al zo’n exclusieve ‘scheepjesdas’ willen
dragen? Tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Harlingen is het
mogelijk om uw verenigingsartikelen zonder verzendkosten te
verkrijgen. Graag ontvangen wij vooraf wel uw bestelling via
het bestuurssecretariaat: info@zeegeschiedenis.nl
Das (verenigingslogo met blauw schip):
Das (verenigingslogo met zilver schip):
Broche:
Tijdschrift/Mededelingen:

15 euro
10 euro
10 euro
5 euro

NOTULEN VAN DE NAJAARSBIJEENKOMST OP 4 NOVEMBER 2017 GEHOUDEN OP HET MBSOV BIJ HET MARINEMUSEUM TE DEN HELDER

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 11.13. De agenda
wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Mededelingen
Er zijn 41 aanwezigen waaronder drie introducees en er
hebben zich in totaal 53 mensen aangemeld (een aantal
verlate leden sluit gedurende de ALV aan). Voor het
lezingenprogramma zullen enkele Vrienden van het
Marinemuseum aansluiten.
De volgende leden hebben zich met kennisgeving afgemeld: de heren Acda, Van Beuzekom, Boissevain, Brand,
Ter Brugge, Jager, Klapwijk, Van Lottum, Schiedon, Van
Tellingen, De Voogd, Van de Voort, Vos, Van Waldeck en
de dames Harpen-Leferink en Reinders Folmer- van
Prooijen.
In het afgelopen halfjaar is één lid komen te overlijden. De
2
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sinds het winnen van de J.R. Bruijn-prijs in 2011 nauw betrokken is geraakt bij het reilen en zeilen van de vereniging, waaronder de afgelopen zes jaar als bestuurslid belast
met diverse secretariële en digitale werkzaamheden. Suze
ontvangt een oorkonde en een cadeaukaart.
Voordracht van Gerhard de Kok als nieuw bestuurslid. Hij
promoveert momenteel aan de Universiteit Leiden op een
studie naar de economische invloed van slavenhandel op
Walcheren en heeft daarnaast een financieel verleden bij
een accountantskantoor. Hij zal het aankomend jaar
worden ingewerkt worden als algemeen bestuurslid en zal
daarna het penningmeesterschap van Henk Rozendaal
overnemen.
De voorzitter doet een oproep voor een nieuw bestuurslid
en een nieuw reserve-kascommissielid.
Verder heeft het bestuur zich beraad over de interne takenverdeling. Jelle van Lottum zal zich toeleggen op het
leggen van contacten met internationale partners en het
Maritiem Portal.
6.

7.

8.

vereniging op deze wijze de ontwikkelingen op de voet.
Hans Zijlstra vraagt hoe het MP wordt gefinancierd. De voorzitter vraagt voorzitter van de stuurgroep van het MP, Anita
van Dissel, dit nader toe te lichten. Van Dissel zet uiteen hoe
diverse partijen (aanvankelijk 7 leden, inmiddels zijn er 22
partijen betrokken) een bijdrage leveren. Daarnaast leveren
de Samenwerkende Maritieme Fondsen
een bijdrage en wordt het beheer gedaan door het Huygens
ING. Tot slot noemt Van Dissel nog het symposium van het
MP dat op 24 november 2017 plaatsvindt in Leiden en waarvoor alle leden ook zijn uitgenodigd. Bestuurslid Hanno
Brand, betrokken bij het MP namens de Fryske Akademy,
benadrukt de groei die het MP doormaakt, blijkens onder
andere het toenemend aantal gedigitaliseerde bronuitgaven
dat op de website staat.
9.

Verslag redactie
De voorzitter geeft het woord aan redactielid Remmelt
Daalder. Hij geeft toelichting op het laatste nummer van
het tijdschrift, dat als thema de overzeese scheepsbouw
had. Daarnaast is de redactie bezig met de uitgave van een
Engelstalige publicatie in samenwerking met de Universiteit Leiden. Deze uitgave zal de vereniging verder geen geld
kosten. Het volgende nummer zal een regulier nummer
zijn met diverse bijdragen, waaronder een artikel van Jaap
Bruijn en Willem Mörzer-Bruyns dat al enige tijd op publicatie wachtte. Er komt veel kopij binnen, maar Daalder
benadrukt dat ondanks dat het tijdschrift niet peer reviewed is, niet ieder artikel zonder meer wordt opgenomen.
De samenstelling van de redactie is vrijwel gelijk gebleven.
Justyna Wubs-Mrozewicz, mediëvist verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam, is nieuw toegetreden tot de
redactie. Hiermee is de een belangrijk en onderbelicht
thema in de Nederlandse maritieme geschiedenis weer vertegenwoordigd in de redactie.

Webredactie
Suze vertelt namens de webredactie dat de vereniging alleen
al op Twitter 554 volgers heeft via @zeegeschiedenis. De webredactie is ongewijzigd qua samenstelling, maar Nykle
Dijkstra en Hans Zijlstra stellen zich nog even kort voor.
Naast Twitter is de vereniging actief op Facebook en via de
website, waar tegenwoordig ook de nieuwste Acht Glazen en
het Tijdschrift te consulteren zijn voor leden die daartoe een
wachtwoord toegezonden hebben gekregen indien zij hun emailadres hebben doorgegeven. Ook de webredactie is altijd
nog op zoek naar nieuwe commissieleden.

10. Activiteiten
De voorjaarsbijeenkomst vindt dit jaar plaats op zaterdag
26 mei 2018 op de Maritieme Academie Harlingen. Het
lezingenprogramma is georganiseerd door Wurkgroep
Maritime Skiednis dat een symposium heeft samengesteld
over de geschiedenis zeevaartonderwijs in Nederland ter ere
van het 200-jarig bestaan van de Maritieme Academie te
Harlingen. Hanno Brand licht het programma, waar onder
andere Karel Davids als gastspreker zal optreden, kort toe.
De voorzitter zegt toe dat de volgende najaarsbijeenkomst
plaats zal hebben in de Randstad. Het bestuur staat altijd
open voor suggesties van eventuele partijen waarmee iets
gezamenlijk kan worden georganiseerd in dit kader.

Digitalisering
De voorzitter geeft aan dat het bestuur een gunstig
geprijsde offerte heeft ontvangen voor de digitalisering van
het tijdschrift. Dit onderwerp wordt door bestuurslid Van
Lottum behandeld. De volgende stappen zijn op welk
niveau het tijdschrift wordt ontsloten en op welke wijze het
tijdschrift zal worden aangeboden aan leden en niet-leden.
Over de eerstgenoemde stap zullen het bestuur en de redactie zich buigen bij de aanstaande bestuursvergadering
in januari, waarna het bestuur op de voorjaarsvereniging
uiteen zal zetten hoe goed gevolg kan worden gegeven aan
de digitalisering.
De heer De Groot vraagt zich af of de vereniging een
dergelijke digitaliseringsslag wel aankan. De voorzitter
geeft aan dat het bestuur en de redactie in principe geen
problemen voorzien.

11. Rondvraag
De penningmeester roept leden die nog zich nog niet gemeld
hebben, alsnog te presentielijst te tekenen.
De voorzitter deelt de vergadering mee dat een selectie oude
tijdschriften afkomstig uit het archief van de vereniging klaar
liggen om onder de leden gedistribueerd te worden.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.12

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2017
Leden
De vereniging telde op 31 december 2017 338 binnenlandse leden (een daling van -45 ten opzichte van een jaar daarvoor in
verband met een grote opschoning van het ledenbestand vanwege achterstallige betalingen). De ledenadministratie was ook
dit jaar in handen van de penningmeester. Voor een nadere toelichting op de ledenadministratie, zie het financieel jaarverslag
in deze Acht Glazen.

Maritiem portal
De voorzitter benadrukt dat de vereniging het initiatief
van het Maritiem Portal (MP) van harte ondersteunt
Bestuursleden Annette de Wit en Jelle van Lottum zijn op
verschillende manieren betrokken bij het toezicht of
bestuur op het Maritiem Portal en volgen mede namens de
3
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pen uitgereikt aan Ruben Rosseels voor zijn MA-scriptie ‘Nous
avons notre Gouvernement derrière nous’. Het Belgisch en
Nederlands koloniaal scheepvaartbeleid tijdens de Grote Depressie’. De prof. J.C.M. Warnsinckprijs werd in 2017 niet uitgereikt.

Bestuur
Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit Annette de Wit
(voorzitter), Henk Rozendaal (penningmeester), Hanno Brand,
Jirsi Reinders, Jelle van Lottum en Gerhard de Kok. Op de
voorjaarsbijeenkomst trad Joost Schokkenbroek terug als voorzitter en werd opgevolgd door Annette de Wit. Jelle van Lottum
werd tegelijkertijd benoemd tot algemeen bestuurslid. Op de
najaarsbijeenkomst trad Suze Zijlstra af als bestuurslid. Gerhard de Kok werd op deze bijeenkomst tot bestuurslid benoemd. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiën was in handen van de penningmeester. De kascommissie
werd gevormd door Alex Poldervaart en Sjoerd de Meer.

Overig
De contributies voor gewone leden bedroeg in 2017 € 33,
voor studenten tot 26 jaar € 20 en voor leden in het buitenland
€ 38,50.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis draait
op vrijwilligers, zij maken het mogelijk dat de vereniging
reilt en zeilt.

Ledenvergaderingen en activiteiten
De voorjaarsbijeenkomst vond plaats op zaterdag 20 mei 2017
op de Stadskazerne in Kampen en had als thema IJsselsteden
en de Hanze. De sprekers die dag waren: Jeroen Benders,
Hanno Brand, Wilfried Hessing, André van Holk, Wouter
Waldus en Annette de Wit. Voor de bijeenkomst hadden zich
44 leden aangemeld. Na de lezingen werd de expositie met topstukken uit het Stadsarchief Kampen geopend. Op zaterdag 4
november 2017 kwamen meer dan 41 leden bijeen op de
najaarsbijeenkomst in het Marinemuseum te Den Helder. Het
thema van deze dag was de naoorlogse marine. Sprekers waren
Jaimie Karreman, Leon Homburg en Anselm van der Peet. Na
de lezingen was er gelegenheid om verschillende exposities in
het Marinemuseum te bezoeken.

Voor het bestuur, de redactie van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis en de website, het organiseren van activiteiten en de kascommissie zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste kandidaten. Wilt u voor korte of langere tijd ons
helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten,
heeft u financieel inzicht en een gevoel voor cijfers of juist
voor het schrijven of redigeren van teksten, laat het ons
weten.
Belangstellenden kunnen zich bij het bestuur kenbaar maken of spreek een van de bestuursleden aan tijdens de
eerstvolgende ledenvergadering.

Publicaties
In het jaar 2017 verschenen er twee nummers van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Het was jaargang 36. De redactie
bestond uit Cátia Antunes, Remmelt Daalder, Anita van Dissel
(eindredacteur), Wouter Heijveld, Djoeke van Netten, Erik
Odegard (boeken ter recensie), Anselm van der Peet, Dirk Tang
(redactiesecretariaat), Diederick Wildeman en Justyna WubsMrozewicz. Anselm van der Peet trad gedurende het jaar terug
uit de redactie, Erik Odegard en Justyna Wubs-Mrozewicz traden in 2018 toe tot de redactie. Beide uitgaven van het tijdschrift verschenen in eigen beheer. Acht Glazen verscheen twee
keer in 2017. Acht Glazen verscheen in digitale vorm en voor
de laatste maal in 2017 in gedrukte vorm. Leden die de
nieuwsbrief digitaal willen blijven ontvangen, kunnen dit kenbaar maken bij het bestuurssecretariaat. De eindredactie van
de Acht Glazen werd verzorgd door de secretaris.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
Het financiële verslag over het verenigingsjaar 2017 geeft een
beeld van de inkomsten door contributies en donaties en de
bestedingen ten dienste van de verenigingsactiviteiten. De inkomsten en uitgaven zijn afhankelijk van het aantal verenigingsleden en tijdschriftabonnees en het aantal deelnemers
aan de bijeenkomsten. De balans maakt inzichtelijk welke
vermogenspositie de vereniging inneemt. Het bestuur is zich
ervan bewust dat de vereniging inteert op haar vermogen. Er
bestaat eenstemmigheid over het aanspreken van dit vermogen
om het die ten dienste te laten komen van de leden.
Balans
Het verenigingsbestuur stelt zich ten doel de uitgaven, waar dit
mogelijk is, zo veel mogelijk te beperken en aan de andere kant
de reguliere inkomsten door de leden opgebracht op peil te
houden. Een discrepantie ontstaat, als de contributie en de bijdragen voor deelname aan de bijeenkomsten achter blijven bij
de verwachtingen en de kosten die daartegenover staan een
stijgende lijn vertonen. Het bestuur streeft naar een goede verhouding tussen het gebodene en de hoogte van de ledenbijdragen voor bijeenkomsten.

Website
De website speelt inmiddels een belangrijke rol in de communicatie van de vereniging. Aanmeldingen voor activiteiten kunnen online worden gedaan en ook voor het plaatsen van interessant maritiem-historisch nieuws dat anders buiten de kijker
van de leden blijft, leent de website zich bij uitstek. De website
registreerde in 2017 18.552 views van 6.186 bezoekers. Het
aantal views ligt hiermee iets onder het dat van recordjaar
2015, maar het aantal bezoekers lijkt structureel te stijgen.
Naast de website onderhoudt de vereniging een zeer actief
Twitter-account met inmiddels bijna 500 volgers, een LinkedIn-pagina en een Facebook-pagina. De webcommissie bestond in het jaar 2017 uit de Jur Leinenga, Hans Zijlstra, Suze
Zijlstra, Jirsi Reinders en Nykle Dijkstra.

Lasten
De bestedingen worden bepaald door de activiteiten van de
vereniging. Zij geeft het tijdschrift twee keer per jaar uit. De
uitgave van deze edities gebeurt met de grootste zorg en daarmee zullen de kosten ook navenant zijn. Voor de eerste keer is
er een uitgavepost voor de “vormgeving” van het tijdschrift opgenomen. Druk- en verzendkosten voor het nieuwsblad Acht

Prijsuitreikingen
De J.R. Bruijnprijs werd op de voorjaarsbijeenkomst in
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Glazen zijn voor het eerst vervallen. De inhoud van dit orgaan wordt nu overgebracht via de verenigingssite. Dit gedeelte van de site bestaat omvat de (jaar)verslagen van de secretaris en de penningmeester.
Het lasten- en batenoverzicht geeft weer welke factoren van
belang zijn voor de balanspositie. De uitgaven voor werkzaamheden van het bestuur en de redactie in de specificatie
zien we dat het verzilveren van de verenigingsprijzen onder
deze post is opgenomen. Er zijn nagenoeg geen declaraties
voor reis- en verblijfkosten die de uitgaven sterk beïnvloeden.
Baten
In het boekjaar 2017 hebben leden en tijdschriftabonnees samen € 14.031 opgebracht. De leden droegen € 2.485 bij in de
deelname aan de bijeenkomsten. De kosten bedroegen € 2.520.
Daarin zijn de kosten van de bijeenkomst in Veendam in november 2016 à € 458.
Tot slot
Het is goed te beseffen waarvoor de vereniging is opgericht in
1961. Sindsdien is de doelstelling voor haar bestaan onveranderd, maar heeft de vereniging zich verder ontwikkeld. Het
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis is een hooggewaardeerd periodiek dat in vorm en omvang nog steeds in ontwikkeling is. Digitalisering is noodzakelijk om het tijdschrift toegankelijker te
maken in een wereld waarin door de stand van de techniek
ontdekkingen kunnen worden gedaan ver buiten de landsgrenzen.
Leden
Op 31 december 2017 bedroeg het aantal leden 338 en waren er
41 binnenlandse institutionele afnemers van het Tijdschrift
voor Zeegeschiedenis. Het aantal buitenlandse abonnees bedroeg 35, waarvan 18 van instellingen, zoals musea en universiteitsbibliotheken. Vijf leden hebben met ingang van 2018 hun
lidmaatschap opgezegd en eén abonnement kwam te vervallen. Zes leden werden uit de bestanden geschrapt wegens
niet verklaarde betalingsachterstanden.
De volgende nieuwe leden hebben zich met ingang van 2018
laten inschrijven: dhr. L.L. Bonsel (Ouddorp, ZH); dhr. C.P.
Huurman (Bergschenhoek); dhr. R. de Jong (Delft); dhr. T.
Quist (Leiden). Op 9 februari ontving het bestuur het overlijdensbericht van de heer Mr. J.J. van Oostendorp (Rotterdam).
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Begroting
2017

Begroting
2018

boekjaar 2017

Lasten
Drukkerij Ipskamp (drukkosten 2 x TVZ)

3.309,11

Drukkerij Ipskamp (verzendkosten 2 x TVZ)

4.290,56

Drukkosten Multicopy (convocaten)

889,66

Verzendkosten (convocaten)

327,48

Sander Pinkse voor de "opmaak TVZ"

0,00

Begrotingspost tijdschrift totaal
Bestuur en redactie
Subtotaal

7.500,00

1.217,14

1.200,00

3.079,45

10.160,00

Ledenbijeenkomsten

7.599,67

11.896,26

1.550,00
10.250,00

3.600,00

2.520,00

3.450,00

450,00

1.553,95

400,00

14.210,00

15.970,21

14.100,00

Promotie en representatie

150,00

0,00

150,00

Participatie extern

350,00

0,00

300,00

Website

450,00

7,50

420,00

Motivatiefonds c.q. ‘Akvelddis’

350,00

570,80

550,00

Begrotingspost "Reservering prijzenfonds"
Diversen

550,00
215,55

1.326,91

800,00

5.000,00

0,00

1.000,00

7.065,55

1.905,21

3.220,00

21.275,55

17.875,42

17.320,00

Project digitaal tijdschrift
Subtotaal
Totaal
Specificatie post bestuur en redactie
Toekenning J.R. Bruijnprijs

1.000,00

bestuurs- en redactieleden uit functie

553,95
1.553,95

Specificatie post diversen
Bank- en transactiekosten

257,10

IBANC incasso-"software"

87,12

ANBI-registratie

34,99

declaraties

947,70
1.326,91
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Begroting 2017 boekjaar 2017

Begroting 2018

Baten
Contributies en abonnementen

13.750,00

14.206,15

14.300,00

Ledenbijdrage aan bijeenkomsten

2.000,00

2.485,00

2.500,00

-496,00

p.m

110,00

126,34

120,00

15.860,00

16.321,49

16.920,00

21.275,55

17.875,42

17.320,00

-5.415,55

-1.553,93

-400,00

Restituties
Rente

Lasten

Specificatie post contributies en abonnementen:
Jaarbijdrage leden

12.224,70

Abonnementen

1.981,45
14.206,15

Specificatie post ledenbijdrage aan bijeenkomsten:
Voorjaarsbijeenkomst

1.240,00

Najaarsbijeenkomst

1.245,00
2.485,00
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Balans per 31 december 2017

31 december 2016

31 december 2017

ACTIVA
Liquide middelen

25.873,67

26.063,71

Rekening PayPal

288,97

33,26

Debiteuren

250,00

154,00

26.412,64

26.250,97

2.013,45

Vooruit ontvangen gelden

2.013,46
33,00

Prijzengeld

1.500,00

1.500,00

Vermogen

22.866,18

22.446,42

26.412,64

26.250,97

PASSIVA
Nog te betalen

291,10

Overzicht financiële middelen
ING zakelijke rekening NL11INGB0000390150
Saldo op 31-12-2016

262.68

Saldo op 31-12-2017

118.70
afname

143,98

ING zakelijke spaarrek. NL11INGB0000390150
Saldo op 31-12-2016

25.873,67

Saldo op 31-12-2017

25.945,01
toename

71,34

PayPal rekening
Saldo op 31-12-2016

252,32

Saldo op 31-12-2017

33,26
afname

219,06
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