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Aanwezig : 24 leden inclusief het voltallige bestuur 
Afgemeld : Simon van Blokland, Ton van Haaften, Paul Klingeman, Frits Mooij, A. 

Reijenga, Gera Smit, Arnold Tak, Jelte van der Kamp, Erwin Voorhaar 
Notulist : Eric Wiggers 
 
1. Opening 
Lodewijk van Duuren opent de vergadering. 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Mededelingen en correspondentie 
Ad van Iersel is overleden. Een markant lid dat ook uitgaven op zijn naam heeft staan. Eric 
Wiggers is namens de VDP naar de begrafenis geweest. Er zal een In memoriam in het 
eerstvolgende Prentbriefkaarten Magazine worden gepubliceerd. Eltina Dijkstra maakt 
hiervoor een start. 
 
4. Financiёle zaken (bijlage 1) 

a. financieel verslag over 2016 
Leon Zijlmans licht toe. 

b. Kascontrole 
Adri Kaljee en Joost Haverman hebben de kascontrole uitgevoerd. Joost Haverman 
geeft aan dat het er allemaal prima uit ziet. Adri en Joost geven aan dat ze geen 
enkel verbetervoorstel hebben kunnen bedenken. De kascommissie stelt de 
vergadering voor op basis van haar boekenonderzoek het bestuur te dechargeren 
voor het gevoerde financiële beleid over 2016. De vergadering neemt dit voorstel met 
applaus over. 

c. benoeming nieuw lid kascommissie 
Joost Haverman vertrekt na 2 jaar als lid van de kascommissie.  
Eltina Dijkstra meldt zich aan. 

d. stand van zaken financiёn in 2017 tot nu toe 
Ongeveer 90% van de voor het gehele jaar begrote inkomsten is op dit moment al 
binnengekomen. Onze vereniging staat er qua financiёn gezond voor. 

 
5. Bestuurssamenstelling 
Lodewijk van Duuren geeft aan dat we behoefte blijven hebben aan uitbreiding van het 
bestuur. Het bestuur blijft doorgaan met mensen benaderen. We hebben nu geen voorzitter 
en die moeten we volgens de statuten wel hebben. 
Henk Nieuwenhof meldt dat hij het jammer vindt dat niemand zich opwerpt. Leden wordt 
aangeboden om op proef mee te draaien in het bestuur om te kijken of het iets voor hen is. 
Verder roept hij leden op om om zich heen te kijken of ze iemand kennen die interesse heeft 
om het bestuur te versterken. 
Lodewijk van Duuren geeft aan dat we in gesprek gaan met de NVVP om te kijken of 
samenwerking zinvol is. Leden maken zich zorgen dat de normen en waarden van de VDP 
worden verloochend. Het bestuur geeft aan dat we nog in een verkennende fase zitten. 
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Voordat er afspraken worden gemaakt worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de 
ledenvergadering. 
 
6. Evaluatie contactdag Amsterdam 
Willem Anema geeft aan dat het een goede gelegenheid was, die goed bereikbaar was ,met 
een mooi programma. De volgende contactdag is gepland op 11 november 2017 in Nijkerk. 
Lodewijk roept de leden op om te komen met suggesties. 
 
Pauze 
In de pauze worden spullen klaargezet die na de vergadering geveild worden : molenkaarten 
en albums uit een nalatenschap. Het appelgebak is afgeschaft. Jaap Bouwman stelt voor om 
één keer per jaar toch appelgebak te doen. 
 
7. Beurs Houten 2017 i.s.m. Wouter Beerenkamp 
De beurs wordt op de 3e zaterdag september gehouden. Leden mogen gratis naar binnen. 
Tevens is er voor bezoekers gratis toegang tot de muntenbeurs die in de hal ernaast wordt 
gehouden. 
 
8. Nieuw uiterlijk en thema’s Prentbriefkaarten Magazine 
Diverse leden geven aan tevreden te zijn over de naam en de vormgeving. 
Jaap Bouman vraagt of er al verkooppunten zijn. Het bestuur geeft aan dat die er nog niet 
zijn, we mikken op zusterverengingen, handelaren, etc. Jaap Bouman denkt dat handelaren 
minder geïnteresseerd zijn.  
De thema’s voor de rest van het jaar zullen zijn: Toeristische attracties (2e kwartaal 2017), 
Wegverkeer (3e kwartaal), Politiek (4e kwartaal 2017). De thema’s worden via de website 
gecommuniceerd. Leden wordt gevraagd om thema’s aan te dragen. Er komt een artikel in 
het volgende magazine waarin alles wordt toegelicht. Eltina Dijkstra doet de suggestie om 
meer vrouwelijke thema’s op te nemen: fotomodellen, mode, planten, tuinen, handwerken. 
 
Notulen ledenvergadering 12-11-2016 
De notulen worden goedgekeurd met kleine tekstuele aanpassingen. Eric Wiggers geeft aan 
dat de notulen en de agenda van de ledenvergaderingen voortaan en zoveel als mogelijk 
met terugwerkende kracht in het Voor leden gedeelte van onze website zullen worden 
opgenomen. 
 
9. Rondvraag 
Leo van der Linden wil graag weten wanneer de volgende contactdag is. Deze zal worden 
gehouden op 11 november 2017 in Nijkerk. Nadere informatie volgt. 
Leo van der Linden vraagt zich af of de aanwezigheid van een station toegevoegde waarde 
heeft. Een aantal leden is vandaag inderdaad met de trein gekomen, dus dat is het geval. 
Johan Lous complimenteert het bestuur voor hun inspanningen voor de vereniging. 
Jaap Bouwman verzoekt om de volgende keer de agenda af te drukken. Het bestuur zal dit 
de volgende keer doen. 
Jaap Bouwman meldt dat er in het Dagblad van het Noorden een paginagroot artikel heeft 
gestaan over fotograaf Eduard Sanders. De auteurs van het artikel denken erover om een 
publicatie te maken gelardeerd met heel veel prentbriefkaarten. Wellicht kunnen we daar 
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samenwerken als VDP. Het bestuur gaat contact zoeken met de auteurs Berry Meester 
en/of Jan Spoolder, de auteurs van het artikel. 
Eltina Dijkstra zag een publicatie in het Historisch Nieuwsblad over Amerikaanse 
prentbriefkaarten waarin een lynchpartij wordt verbeeld. Verder zag ze in het blad Landleven 
een artikel over staan Marken, met afbeeldingen van prentbriefkaarten. 
Leo van der Linden meldt dat er een boek van Gerard Krul is verschenen n.a.v. een door 
hem ontdekte volgeschreven prentbriefkaart. 
 
Lodewijk van Duuren sluit de vergadering. 
 
 
Na de vergadering hebben behalve de lunch de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
 

• presentatie door Antoon Bosselaers over zijn verzameling 
• veiling van molenkaarten geschonken door de erven mevrouw van Veen uit 

Amsterdam 
• veiling van freecards geschonken door Leo van der Linden 
• veiling van een boekje met prentbriefkaarten geschonken door Wil Steeghs 
• presentatie Antoon Booselaers over zijn verzameling 
• presentatie Joost Haverman over plagiaat 
• drie in één quiz door Lodewijk van Duuren 

 
De opbrengst van de veiling was € 40 voor de VDP. Met dank aan de gulle gevers en 
bieders. 


