
Concept Verslag van de Ledenvergadering  van HAIKU KRING NEDERLAND d.d. 25 februari 2017  
in De Grondslag, Bunnik. 
 
Aanwezig de leden: Paul Mercken (bestuurslid), Inge Steenmeijer, Hannie Massuger, Marian de Wit, 
Jan Schroten, Tini Haartsen-Slappendel, Arie de Kluijver (voorzitter), Hetty Mulder, Bas Kool 
(penningmeester), Marian Poyck, Pom Hoogstadt, Fieke van Mulkom, Piet van Mulkom, Jaap de Mol, 
Bouwe Brouwer, Rob Flipse (bestuurslid) en Henk van der Werff (secretaris). 
 
Afmelding ontvangen van:  Leidy de Boer, Simon Buschman, Joos Geerts en Arianne Kool. 
   
1. en  2.  Welkom en vaststellen van de agenda 
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. De agenda, zoals vermeld in de uitnodiging voor de 
ledenvergadering, wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Notulen ALV van 27 februari 2016 
Met dank aan onze secretaris worden de notulen van de ALV op 27 februari 2016 ongewijzigd door 
de aanwezigen vastgesteld en goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag wordt pagina voor pagina doorgelopen. Naar aanleiding van het jaarverslag 2016 
worden besproken:  

 Marian Poyck en Bouwe Brouwer geven een toelichting op hun bijdrage aan de haiku pagina 
op Facebook. De ‘werkplaats’ voor haiku loopt goed, de haikudichters op Facebook zijn 
positief over de ingeslagen koers. 

 Bouwe Brouwer vertelt ook over zijn nieuwe pagina Vuursteen waarop hij artikelen plaatst. 
Deze artikelen behandelen vaak vragen die in de ‘ werkplaats’ aan de orde komen aan de 
hand van artikelen uit Vuursteen. 

 Marian geeft aan dat Arti-Bloc nog een paar jaar de opmaak van Vuursteen wil verzorgen. 
 De voorzitter geeft een toelichting op de brainstormsessie in de ALV 2016 over de toekomst 

van de HKN. Per punt wordt aangegeven wat het bestuur het afgelopen jaar hiermee heeft 
gedaan.  
 

5. Financieel verslag 2016 
De penningmeester licht het financieel verslag 2016 toe. Het jaar is met een positief saldo afgesloten 
waarbij wordt voorgesteld het eigen vermogen te verhogen  naar € 7000,-.  
 
6. Verslag Kascontrole commissie 2014 en decharge bestuur 
De Kascontrolecommissie 2016 bestond uit Dorine Haveman en Bouwe Brouwer.  Vanwege ziekte 
van Dorine Haveman heeft Bouwe Brouwer de boeken van de penningmeester gecontroleerd. 
Voorgesteld wordt de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen. Aldus 
geschiedt door de aanwezigen. De voorzitter dankt de penningmeester en de kascommissie voor hun 
inzet. 
7. Verkiezing Kascontrolecommissie 2015 
 Voor het boekjaar 2017 worden als leden van de Kascontrolecommissie benoemd Bouwe Brouwer 
en Hannie Massuger. 



8. Begroting 2017 
De begroting van 2017 wordt besproken en in stemming gebracht tijdens deze Ledenvergadering.  
De voorzitter geeft een korte toelichting op het bedrag voor speciale projecten. Die wordt 
voornamelijk gebruikt voor promotiedoeleinden en wellicht voor deelname aan de internationale 
World Children’s Haiku Contest.  Met deze toelichting wordt de begroting 2017 goedgekeurd.  
 
9. Verkiezing en herverkiezing  bestuursleden 
Paul Mercken en Rob Flipse hebben te kennen gegeven hun bestuurslidmaatschap niet te willen 
continueren. Voor aanvulling van het bestuur is Inge Steenmeijer beschikbaar. Inge introduceert 
zichzelf en de voorzitter vraagt de ledenvergadering om instemming met de benoeming van Inge in 
het bestuur. De ledenvergadering stemt in met de benoeming van Inge en de voorzitter heet Inge 
van harte welkom in het bestuur van onze vereniging. 
 
10. Afscheid Paul Mercken en Rob Flipse als bestuurslid  
De voorzitter bedankt Paul en Rob met lovende woorden voor hun inzet de afgelopen jaren en 
overhandigt als dank namens de vergadering aan beiden een fles sake en een tegel met daarop een 
haiku die door de aftredende bestuursleden zelf is gemaakt. Paul Mercken geeft tijdens zijn 
dankwoord aan € 5000,- te willen doneren voor een jaarlijks terugkerende wedstrijd gedurende tien 
jaar. De voorzitter dankt Paul voor dit gulle gebaar.  
 
11. Notitie van Simon Buschman om de naam HKN in HTKN te wijzigen 
Simon Buschman heeft een notitie ingestuurd, met het verzoek de naam van HKN (Haiku Kring 
Nederland) te wijzigen in HTKN (Haiku en Tanka Kring Nederland). In de notitie staan de 
overwegingen van Simon Buschman waarom hij dit wenselijk acht. De voorzitter vraagt als eerste aan 
de niet-bestuursleden om op de notitie te reageren. Alle aanwezige leden worden in de gelegenheid 
gesteld hun reactie te geven op de notitie. Niemand van de aanwezige leden ziet redenen om de 
naam te wijzigen. Men is het er mee eens dat de tanka een belangrijke pijler is van de Japanse 
poëzie, maar dat de naam HKN de lading dekt. De voorzitter concludeert dat het voorstel van Simon 
Buschman om de naam van onze vereniging te wijzigen door de ledenvergadering niet  wordt 
ondersteund. De huidige benaming HKN met als toevoeging op de website – “voor liefhebbers van 
haiku en tanka” is afdoende.  
 
12. Rondvraag 
 Inge Steenmeijer vraagt of het mogelijk is om aan de leden van de HKN de geboortedatum te 

vragen met als doel in kaart te brengen wat de leeftijdsopbouw van de leden is. Dit zal gebeuren 
op vrijwillige basis. Nieuwe leden wordt direct gevraagd om hun geboortedatum. 

 
13. Workshop train de trainer 
Jaap de Mol geeft na de pauze een workshop “train de trainer”. In deze workshop wordt uitgelegd 
waar je tijdens een workshop op moet letten. Hierbij staan de didactische vaardigheden centraal. 
Aan de hand van praktische opdrachten wordt met elkaar van gedachten gewisseld over het geven 
van een goede workshop. De voorzitter dankt Jaap voor zijn inspirerende workshop.   

 
14.  Sluiting  
De voorzitter sluit de bijeenkomst en wenst iedereen een goede reis naar huis. 


