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Locatie : Congres- en Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk. 
Aanwezig : Willem Annema, Antoon Bosselaers, Gerrit Bothof, Dick Daniël (alleen 

aanwezig tijdens middagprogramma), Eltina Dijkstra, Lodewijk van Duuren, 
Ronald Hagen, Joost Haverman, Adri Kaljee, Leo van der Linden, Johan Lous, 
Frits Mooy, Henk Nieuwenhof, Albert Pennings, Jan Spoorenberg, Herman 
Steenman, Jan Wasmus, Jeroen van der Weide, Eric Wiggers, Henk Wilkens, 
Leon Zijlmans (alleen ’s-ochtends aanwezig) (21 leden) 

Afgemeld : Jeroen Arts, Jacques Biemans, Jelte van de Kamp, Paul Klingeman, Anke 
Reijenga, Eddy Veen en Henk Voskuilen. 

Notulist : Eric Wiggers 
_________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
 
Lodewijk van Duuren opent de vergadering in zaal 5. 
 
2. Vaststelling agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Mededelingen bestuur 
 

• Sinds kort is op onze website een zoekfunctie beschikbaar om te zoeken in artikelen 
in ons magazine. Doorklikken naar oude nummers zal in de toekomst worden 
ingericht. 

• De VDP heeft een deel van de collectie van dr. de Groot van Atlas van Stolk 
gekregen. Het zijn ongeveer 10 tot 15.000 prentbriefkaarten die zullen worden 
geïnventariseerd. 

 
4. Financiёle zaken, o.a. contributievoorstel 2018 
 
Penningmeester Leon Zijlmans geeft een toelichting op de financiën. 
De inkomsten zullen naar verwachting aan het eind van het jaar ongeveer uitkomen op het 
begrote bedrag. De contributie-inkomsten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. De 
verkoop van publicaties blijft wat achter, evenals de veilinginkomsten (maar er volgt vandaag 
nog een veiling). Er is een kleine plus in de opbrengst van advertenties, en een aantal leden 
heeft een hoger contributiebedrag overgemaakt dan de standaard € 27,50, welk bedrag is 
opgenomen onder donaties. De uitgaven zijn lager dan begroot. De uitgaven aan website en 
financieel pakket / ledenadministratie zijn hoger dan begroot. 
Per saldo zal er naar verwachting een plus zijn van ongeveer € 400 aan het einde van het 
jaar, in lijn met de positieve resultaten van voorgaande jaren. De conclusie is dat we gezond 
zijn, en dat de contributieverhoging van 2017 noodzakelijk was (zonder die 
contributieverhoging zouden we afstevenen op een negatief resultaat). 
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Dit jaar zijn er behoorlijk wat opzeggingen geweest. Voor de begroting 2018 gaan we uit van 
312 gewone leden en 20 bedrijven en instellingen. Als we onder de 250 leden komen dan 
komen we onder een kritische grens voor de verzending van het magazine. Voor 2018 
verwachten we een verlies van € 750. Aanwas van nieuwe leden levert het meeste op. Maar 
we focussen ook op kostenbesparingen, zoals een mogelijke verlaging van de oplage van 
het Prentbriefkaarten Magazine. Distributeurs zijn helaas niet geïnteresseerd om ons blad te 
verspreiden. Wanneer er weer aanwas van leden is of meer vraag naar het magazine 
ontstaat kunnen we die oplage weer direct ophogen. 
 
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om subsidiepotten aan te boren. Subsidies worden 
alleen verstrekt voor projecten, zodat dit structureel geen oplossing biedt. Voor publicaties 
zoals bijvoorbeeld het Jubileumboek 2022 kan wel geprobeerd worden om subsidies binnen 
te halen. 
 
Het bestuur stelt voor om de contributie te handhaven op het huidige niveau en gedurende 
2018 te bekijken of de contributie voor 2019 moet worden verhoogd. De ledenvergadering 
neemt het voorstel met algehele stemmen aan. 
 
5. Bestuurssamenstelling, (her)benoeming bestuursleden 
 
De bestuursleden Lodewijk van Duuren, Herman Steenman en Eric Wiggers moeten worden 
herbenoemd. De ledenvergadering stemt hier met applaus mee in. Herman Steenman geeft 
aan dat hij nog twee jaar door wil gaan als bestuurslid. 
 
6. Voortgang samenwerking met de NVVP 
 
Eric Wiggers doet verslag van het kennismakingsgesprek tussen 
bestuursleden van de NVVP en de VDP wat heeft plaatsgevonden 
tijdens de 2e Ansichtkaarten & Poststukken Manifestatie in Houten 
op 16 september 2017. Aanwezig waren Jan Boonstra (namens de 
NVVP), Henk Nieuwenhof (namens de VDP), Eric Wiggers (namens 
de VDP), Jan Zandbergen (namens de NVVP) en Leon Zijlmans 
(namens de VDP). 
 
Het was een prettige eerste kennismaking waarbij de gezamenlijke wens is uitgesproken om 
elkaar te versterken waar mogelijk. De volgende zaken zijn afgesproken: 

- We houden rekening met elkaars agenda 
- De VDP publiceert de beurzen van de NVVP op haar website en in haar magazine 
- De NVVP publiceert op haar website een verhaal over de VDP en een link naar de 

VDP website 
- VDP en NVVP onderzoeken de mate van overlap van hun ledenbestanden 
- VDP en NVVP onderzoek de mogelijkheden van een prentbriefkaartenportaal 

Het volgende gesprek gaat waarschijnlijk plaatsvinden op 2 december a.s. in Bunnik. 
Een snelle inventarisatie leert dat twee van de aanwezige VDP leden ook lid zijn van de 
NVVP. 
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7. Evaluatie Beurs Houten 2017 
 
Het bestuur is tevreden met de 2e Ansichtkaarten & Poststukken Manifestatie van 16 
september jl. Meer dan de helft van vandaag aanwezig leden is geweest. Onbekend is 
hoeveel VDP in totaal de beurs hebben bezocht. Wouter Beerekamp is er niet in geslaagd 
om e.e.a. te registreren door de grote toeloop bij aanvang van de beurs. Voor de editie in 
2018 heeft hij beloofd de bezoekende VDP leden bij te houden. Ook voor de editie van 2018 
zal gelden dat het een combinatiebeurs met poststukken zal zijn en dat je ook toegang krijgt 
tot de gelijktijdig gehouden aangrenzende muntenbeurs. 
 
8. Jaarplan 2018 
 
Het jaarplan voor 2018 is vrijwel identiek aan dat van 2017. Wederom twee 
ledencontactdagen/ledenvergaderingen, de Ansichtkaarten & Poststukken Manifestatie op 
zaterdag 22 september 2018 in Houten, en viertal Prentbriefkaarten Magazines. De thema’s 
van deze vier nummers zijn respectievelijk Sport, Reddingswezen, Radio en TV, en 
Scheepvaart. Deze informatie is ook terug te vinden op onze website onder ‘Meedoen’. 
Leden worden van harte uitgenodigd om te schrijven. Artikelen buiten de thema’s mogen 
uiteraard ook, en suggesties voor andere thema’s mogen ook. Neem hiervoor contact op 
met redactie@prentbriefkaarten.info. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Albert Pennings meldt dat hij heeft deelgenomen aan een postzegeltentoonstelling in ’s-
Hertogenbosch. Sinds enige tijd mogen prentbriefkaartenverzamelaars ook hieraan 
meedoen. De suggestie wordt gedaan om leden hierop attent te maken in ons magazine. 
Albert heeft overigens met zijn item over Brabants Dorpsleven verguld zilver gewonnen. 
 
Leo van der Linden vraagt zich n.a.v. een artikel in het NRC van 20 oktober jl. af of iemand 
het boek ‘Groeten van het rode autootje’ van Sonja Hamel heeft. Henk Nieuwenhof geeft 
aan dat de VDP hieraan heeft meegewerkt en dat het boek zich in de bibliotheek van de 
VDP bevindt, te raadplegen bij Henk Nieuwenhof in Soest. Leden van de VDP zijn van harte 
welkom om de bibliotheek een bezoek te brengen. 
 

Eric Wiggers zal in ons eerstvolgende magazine een artikel 
schrijven over Bob Uschi en dan met name over een serie door 
Allis uitgegeven prentbriefkaarten (serie No, 055) met daarop 
tekening van sporters van zijn hand. Hij heeft inmiddels achttien 
afbeeldingen uit deze serie kunnen achterhalen maar vermoedt dat 
de serie bestaat uit 20 stuks. Hij vraagt de leden of zij hem wellicht 
kunnen helpen aan meer afbeeldingen in de serie. 
Meer informatie onder ‘Meedoen’ op onze website.  
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Eric Wiggers meldt dat er op vrijdag 17 november a.s. vanaf 20:00 uur een lezing over Henk 
Rotgans zal worden gehouden in het Dorpshuis Kolfweid in Callantsoog door Jesse van Dijl 
van het Regionaal Archief Alkmaar. 
 

 
 
Lodewijk van Duuren sluit de vergadering. 
 
 
Het programma voor de rest van de dag zag er als volgt uit: 
 

• Het eerste gedeelte van het tweede deel van de 
presentatie van Antoon Bosselaers over zijn 
verzameling. 

 
• Lunch. 

 
• Het tweede gedeelte van het tweede deel van de 

presentatie van Antoon Bosselaers over zijn 
verzameling. 
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• Striptekenaars quiz door Eric Wiggers. De hoofdprijs 

werd gewonnen door Lodewijk van Duuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Presentatie door Willem Annema over een fotokaart uit Franeker. Door middel van 

onderzoek van de tuin, het maken van de vermoedelijke tuin lay-out en met zijn  
kennis van Franeker heeft Willem Adema de locatie van het pand en de tuin aan de 
hand van de fotokaart weten te bepalen in Harlingen. 

 
• Veiling van dubbele boeken uit het archief van de VDP waarvan de opbrengst voor 

de VDP kas is. Ook Leo van der Linden doneerde een drietal kavels met freecards, 
waarvoor dank. De totale opbrengst van de veiling was € 115, met dank aan de gulle 
bieders!  


