
 
 

 
 
LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 24 MAART 2018 TE TILBURG 
 
Locatie : 

Jachtzaal van Restaurant / Congrescentrum Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, 5042 PZ 
Tilburg 

 

 
 
Aanwezig : 

W. Annema, H. Beckman, Antoon Bosselaers, Gerrit Bothof, Eltina Dijkstra, 
Lodewijk van Duuren (dagvoorzitter), Ronald Hagen, Adri Kaljee, Johan Lous, Hans 
Miltenburg, Frits Mooy, Henk Nieuwenhof, Albert Pennings, Piet Roos, Jan 
Spoorenberg, Herman Steenman, Henk Voskuilen, Jan Wieggers, Eric Wiggers 
(notulist), Leon Zijlmans 
 

Afwezig met bericht van afmelding : 
Martien de Koning, Eddy Veen, Jan Wasmus 

 
1. Opening 

 
Lodewijk van Duuren opent de vergadering. 

 
2. Vaststelling agenda 

 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
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3. Mededelingen bestuur 
 
Op zaterdag 10 maart jl. stond er artikel in de Telegraaf in de rubriek Toen met input 
van de VDP. Dit artikel heeft een contact met zoon van uitgever Rotoprint opgeleverd. 
Henk Nieuwenhof en Jan Spoorenberg brengen hem een bezoek. 

 
4. Notulen vorige ledenvergadering 

 
Via de beamer zijn de notulen tijdens de vergadering gedeeld en besproken. Er zijn 
geen opmerkingen. Afspraak: de volgende keer sturen we de notulen via e-mail. 

 
5. Financiële zaken 2017 

 
Leon Zijlmans licht de begroting over 2017 toe. We hebben een positief resultaat over 
2017 van € 521,00, net zoveel als in 2014, 2015 en 2016 samen. De inkomsten van 
contributie zijn 2% hoger uitgevallen. Er zijn een aantal grote bestellingen aan het 
eind van het jaar binnengekomen dankzij Jan Spoorenberg. De veiling-inkomsten 
waren € 70,00 hoger dan begroot,  de advertentie-inkomsten van het magazine waren € 
72,00 hoger dan begroot, en er is voor € 45,00 donaties ontvangen. 
 
De kosten zijn 2% minder dan begroot. We hebben een incidentele uitgave gehad voor 
de aanschaf van opslagbakken. De productiekosten zijn lager dan begroot. We laten de 
papieren dagafschriften vervallen wat een besparing oplevert. Afspraak: Voor de 
kascontrolecommissie van volgend jaar zal Leon ze afdrukken. 
De VDP heeft een kapitaal van ruim € 12.000,00. Dat is iets meer dan de 
jaarinkomsten en daarmee een mooie veiligheidsbuffer. 
 
Na de heldere uitleg van de penningmeester heeft de vergadering geen vragen.  
  

6. Kascontrolecommissie 
 
Adri Kaljee en Eltina Dijkstra hebben op 28 februari jl. een bezoek gebracht aan 
Drunen en zijn op de allervriendelijkste manier ontvangen temidden van een 
ongelooflijke partij ansichtkaarten met auto’s. De conclusie van de 
Kascontrolecommissie is dat de financiën goed worden beheerd en verleent de 
penningmeester en daarmee het bestuur decharge voor het financiële beleid over 2017. 
Adri Kaljee legt zijn taak neer als lid van de Kascontrolecommissie. Eltina Dijkstra zal 
ook volgende jaar lid zijn. Jan Spoorenberg treedt voor volgend jaar toe tot 
Kascontrolecommissie. 
 
Financiële zaken 2018  
 
Leon Zijlmans licht de begroting over 2018 toe. Deze begroting is tijdens de 
najaarsledenvergadering in Nijkerk vastgesteld. We hebben inmiddels de oplage van 
het magazine verlaagd, waardoor het negatief resultaat verlaagd is naar € 300,00. 
Op  21 maart jl. was 81% van de contributie binnen, nog 60 leden moeten betalen. 
Mede door het artikel in de Telegraaf zijn er meer bestellingen binnengekomen. 
Recent heeft een gulle gever een bedrag geschonken. Met enig geluk ziet Leon het 
resultaat over 2018 op  € 0 terechtkomen. Voor 2018 was de contributie gehandhaafd 
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op € 27,50. In de najaarsvergadering moeten we bekijken wat de contributie voor 2019 
moet worden.  
 
Antoon Bosselaers geeft aan dat er verschillende bedragen zijn gecommuniceerd 
inzake contributie voor buitenlandse leden: € 36,00 en € 40,00. Hij heeft het hoogste 
bedrag betaald, wat ook het juiste bedrag is. Dit wordt aangepast. 
  

7. Bestuurssamenstelling 
 
Lodewijk van Duuren geeft aan dat we als bestuur weliswaar de winkel draaiende 
kunnen houden, maar dat we nog altijd op zoek zijn naar een voorzitter en naar 
bestuursleden die mee willen helpen. In een volgende magazine en op de website 
zullen vacature-advertenties verschijnen. 
 

8. Voortgang samenwerking met de NVVP 
 
Eric Wiggers licht toe. Op 6 januari jl. hebben Lodewijk van Duuren, Herman 
Steenman en Eric Wiggers gesproken met een delegatie van de NVVP. Er is 
afgesproken over en weer te publiceren op elkaars website en in het magazine van de 
VDP. De VDP mag verder op beurzen van de NVVP gratis met een stand staan. 
 
Digitalisering en de ontwikkeling van een internetportaal voor prentbriefkaarten 
hebben de toekomst, en omdat NVVP en VDP deels andere doelgroepen/achterbannen 
hebben kunnen we elkaar daar aanvullen. NVVP met webwinkels voor haar 
handelaren, VDP met een digitale database met daarin prentbriefkaarten, uitgevers, 
illustratoren, etc. Het ontwikkelen van zo’n portaal vergt forse investeringen die noch 
de NVVP, noch de VDP kunnen opbrengen en die grote financiële risico’s met zich 
meebrengen. Aansluiting zoeken bij een partner is daarom de enige mogelijkheid om 
zo’n portaal te realiseren. Catawiki is benaderd en is hierin helaas niet geïnteresseerd. 
Leon Zijlmans geeft aan dat Playle, een Amerikaanse partij,wellicht geïnteresseerd is, 
maar door het recent overlijden van de oprichter beraden de erven zich over de 
toekomst. 
 
Andere opties worden onderzocht. De vergadering zal worden geïnformeerd over de 
voortgang. 

 
9. Jaarplan 2018 

 
Lodewijk van Duuren meldt dat we een ledenwerfactie gaan starten. We hebben nu 
ongeveer 330 leden. Onder de 250 leden krijgen we geen korting meer op partijpost en 
komt de verzending van ons magazine in gevaar. Ideeën zijn van harte welkom. We 
willen leden vragen om leden te werven, en we willen proberen om zogenaamde 
cadeau-abonnementen te verkopen die automatisch stoppen na een jaar 
 
Verder gaan we auteurs vragen binnen heemkundekringen. Vanuit de vergadering 
komt de tip om hierbij in te prikken bij de secretaris.  
 
Op 12 mei zijn we aanwezig op Filanumis, een gecombineerde staan we weer op een 
beurs van Wouter in Houten 
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Albert Pennings suggereert om een artikel over de VDP te schrijven in 
verzamelbladen, zoals De Verzamelaar.  Indertijd werd dat door de redactie van De 
Verzamelaar afgehouden, maar wellicht is daar door wisselingen van eigenaren weer 
wel animo voor. In een volgende artikel wat Albert gaat maken neemt hij de website 
van de VDP op. 
Herman Steenman geeft aan dat ook contact gelegd kan worden met ouderenbonden 
die bladen uitgeven, bijvoorbeeld de KBO en het blad Plus. Eric Wiggers meldt dat het 
magazine van omroep Max is benaderd met tot dusver geen resultaat. 
 
Henk Nieuwenhof geeft aan dat de VDP tussen de verschijningsdata van de magazines 
voorlopig als proef een nieuwsbrief gaat publiceren met daarin verdere uitdieping en 
aanvullingen van in het magazine verschenen artikelen, vragen om informatie voor te 
verschijnen artikelen. 
 
N.a.v. een vraag van Antoon Bosselaers meldt Leon Zijlmans dat we van ongeveer 
200 leden het e-mailadres hebben zodat we ongeveer 60% van het totale ledenbestand 
op deze manier kunnen bereiken. 
 
In 2022 bestaat de VDP 40 jaar. Ter gelegenheid daarvan zal in ieder geval een 
jubileumuitgave verschijnen. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
 
Eltina Dijkstra stelt voor om ook andere prentbriefkaarten-beurzen op te nemen op de 
beursagenda. 
Adri Kaljee complimenteert de redacteur met het magazine maar in het bijzonder de 
schrijvers van het artikel over de bootverbinding Enkhuizen - Stavoren. Adri weet veel 
over dat onderwerp maar las ondanks dat toch nog nieuwe zaken.  
 
Lodewijk van Duuren sluit de vergadering. 
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LEDENCONTACTDAG OP ZATERDAG 24 MAART 2018 TE TILBURG 
 

● Lezing De koe op de kaart door Hans Miltenburg 
 

    
 

● Veiling met een totaalopbrengst van ongeveer € 115,00 
 

    
 

● Quiz Wie vult het ontbrekende puzzelstukje aan? door Lodewijk van Duuren met als 
winnaar Frits Mooy. 

 
Niet onvermeld mag blijven dat de digitalisering steeds 
verder voortschrijdt. Antoon Bosselaers had niet alleen zijn 
laptop maar ook zijn scanner meegenomen! 
 
De volgende ledenvergadering / ledencontactdag 
is in de Molen van Sloten in Amsterdam op 
zaterdag 17 november 2018. 
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