Concept Verslag van de Ledenvergadering van HAIKU KRING NEDERLAND d.d. 24 februari 2018
in “De nieuwe erven, Amersfoort.
Aanwezig de leden: Paul Mercken, Marian de Wit, Tini Haartsen-Slappendel, Cécile Verburg, Joanne
van Helvoort, Nico van Dam, Arie de Kluijver (voorzitter), Hetty Mulder, Bas Kool (penningmeester),
Marian Poyck, Pom Hoogstadt, Fieke van Mulkom, Piet van Mulkom, Jaap de Mol, Rob Flipse en Henk
van der Werff (secretaris).
Verhinderd: Simon Buschman.
1. en 2. Welkom en vaststellen van de agenda
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. De agenda, zoals gepubliceerd in de Nieuwsbrief,
wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen ALV van 25 februari 2017
Bij punt 6 moet het jaartal worden aangepast in 2016 en bij punt 7 moet het jaartal worden
aangepast in 2017. Verder worden de notulen ongewijzigd door de aanwezigen vastgesteld en
goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2017
Het jaarverslag wordt pagina voor pagina doorgelopen. Naar aanleiding van het jaarverslag 2017
worden besproken:
 Bij het punt van de 15de World Children’s Haiku Contest moet de naam van Bette Westra
worden gewijzigd in Bette Westera.
 Bij de haikukernen ontbreekt de kern Limburg (De witte camelia).
 Bij het verslag van de ledenadministratie moet het jaartal bij de nieuwe leden worden
aangepast naar 2017.
5. Financieel verslag 2017
De penningmeester licht het financieel verslag 2017 toe. Het jaar is met een positief saldo afgesloten.
6. Verslag Kascontrole commissie 2017 en decharge bestuur
De Kascontrolecommissie 2017 bestond uit Bouwe Brouwer en Hannie Massuger. Vanwege
omstandigheden konden beiden hierbij niet aanwezig zijn. Hiervoor in de plaats hebben Fieke en Piet
van Mulkom de boeken van de penningmeester gecontroleerd. Nadat door de vergadering is
ingestemd met de controle door hen hebben zij voorgesteld de penningmeester en daarmee het
bestuur decharge te verlenen. Aldus geschiedt door de aanwezigen.
7. Verkiezing Kascontrolecommissie 2018
Voor het boekjaar 2018 worden als leden van de Kascontrolecommissie benoemd Hetty Mulder en
Rob Flipse. Paul Mercken is beschikbaar als reserve.
8. Begroting 2017
De begroting van 2017 wordt besproken en in stemming gebracht tijdens deze Ledenvergadering. De
leden zijn akkoord met de opgestelde begroting.

9. Verkiezing en herverkiezing bestuursleden
Joos Geerts heeft te kennen gegeven haar bestuurslidmaatschap niet te willen continueren.
Voor aanvulling van het bestuur is Jaap de Mol beschikbaar, die in het bestuur wordt gekozen,
waardoor dit nu uit 5 leden bestaat. Het minimum aantal is 5 leden, maximum 9 leden. Arie de
Kluijver en Henk van der Werff zijn 3 jaar lid van het bestuur en aftredend. Door de vergadering
worden zij direct herkozen. Er is een bestuurswisseling, Inge Steenmeijer wordt de nieuwe secretaris
van de HKN en Henk van der Werff gewoon bestuurslid belast met het onderhoud van de website en
het opzetten van de haikubibliotheek.
10. Rondvraag
 Nico van Dam spreekt zijn waardering uit voor het bestuur
 Arie de Kluijver heeft een presentje voor Bas Kool, die dit jaar voor de 10e maal het financiële
jaarverslag heeft gemaakt.
11. Educatieve materialen
Jaap de Mol begeleidt na de pauze een gesprek over de materialen die gebruikt kunnen worden bij
educatieve workshops. Hij geeft uit eigen ervaring een toelichting over het geven van workshops aan
brugklasscholieren in het kader van de wereld kinderen haiku wedstrijd. Piet van Mulkom vertelt
over zijn ervaring en overhandigt zijn boekje aan Jaap. Cécile Verburg en Tini Haartsen-Slappendel
delen hun ervaring met het geven van een workshop aan basisschool leerlingen. Geconstateerd
wordt dat het goed zou zijn als de educatieve materialen ter beschikking zouden komen via haiku.nl
12. Haikubibliotheek
Henk van der Werff geeft na de pauze een toelichting op de haikubibliotheek waarbij een aantal
zaken de revue passeren:
- Haikuboeken komen op de website haiku.nl
- De boeken van de HKN bij het poëzie centrum in Nijmegen wordt in kaart gebracht en ook op
haiku.nl geplaatst. Er is de aanwezigen om hulp gevraagd om dit in kaart te brengen.
- Door Rob Flipse wordt een uitgeefster van kinderhaikuboeken benadert om deze te vertalen
en op haiku.nl te plaatsen
- Fieke van Mulkom gaat op zoek naar oude jaargangen van Vuursteen zodat deze geplaatst
kunnen worden op haiku.nl
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goede reis naar huis.

