
HAIKU KRING NEDERLAND 2019 LEDENVERGADERING 

HKN LEDENVERGADERING 2019 
De ledenvergadering vindt plaats op 16 maart 2019 in Amsterdam Noord, Aakstraat 62, in de 
EnsoSchool. Gastheer is Karel Witteveen, eigenaar van deze school. 
Aanwezig zijn: Arie de Kluijver, Henk van der Werff, Bas en Arianne Kool, Jaap de Mol, Inge 
Steenmeijer, Corrie van Tright, Marian Poyck, Betty Nijenhuis, Jan Guichelaar, Tini Haartsen-
Slappendel, Rob Flipse, André Jillissen, Hetty Mulder. Nico van Dam heeft zich afgemeld. 
 
OPENING VERGADERING 
Arie de Kluijver, voorzitter, opent om 12.30 uur de vergadering en geeft Karel, in afwachting van 
enkele verlate leden, het woord. 
 
DE ENSO SCHOOL 
Karel heeft een jaar geleden deze school met Japan als inspiratiebron opgericht. Het motto van de 
school is: 
kijken, denken, doen 
cirkel van groei en dialoog 
op Japanse leest. 
Een belangrijk voorbeeld in het leven en werken van Karel is Henk Oosterling, Nederlands filosoof en 
schrijver, kendo-instructeur en voorstander van het doen-denken. 
Karel verzorgt met een team in de EnsoSchool spiegellezingen, waarbij twee sprekers beurtelings 
een bepaald onderwerp belichten, en workshops doen-denken, zoals bijvoorbeeld de op 23 en 24 
maart te houden workshop De Natuur in Woord en Beeld, en de eind maart te houden workshop 
Japans Pitchen, waarbij je leert om in iets meer dan 6 minuten je boodschap te pitchen en goed bij 
het publiek te scoren. 
Karel zal – als de tijd dat toelaat – aan het eind van de vergadering een korte workshop Renga 
geven. 
 
VERSLAG LEDENVERGADERING 2018 
Inmiddels is iedereen aanwezig en begint de officiële vergadering. Arie geeft de secretaris het woord. 
Allereerst wordt het verslag van de ledenvergadering in 2018 in Amersfoort doorgenomen. Naar 
aanleiding hiervan heeft Betty een vraag inzake het daarin vermelde punt inzake educatieve 
maatregelen. Is daar al actie in ondernomen? Jaap de Mol antwoordt hierop dat in dat opzicht op de 
website informatie en links zijn vastgelegd 1) voor volwassenen, 2) voor scholen en 3) voor de tanka-
workshop. Er is nog niet iets dat heel specifiek is voor kinderen. Daar wordt nog naar gezocht. Betty 
geeft aan dat ze ooit een geslaagde workshop voor kinderen heeft gegeven op basis van het boekje 
van haar en Gerard ‘Oog in Oog’. Ze denkt erover dat nog eens te doen. De workshop staat alleen 
niet op papier, en dat is nu juist het probleem. Mocht dat ooit worden vastgelegd, dan kan die 
vastlegging (en de vastlegging van soortgelijke workshops en activiteiten) op de site worden gezet. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over het verslag en wordt het verslag – met dank aan de 
samensteller ervan – akkoord bevonden. 
 
JAARVERSLAG HKN 
Vervolgens leidt de secretaris de aanwezigen door het jaarverslag. 
De in het JV vermelde Haikuwedstrijd voor Kinderen en de Paul Mercken Aanmoedigingsprijs krijgen 
extra aandacht. HKN heeft besloten voor de tweede keer mee te doen aan de door JAL Foundation 
georganiseerde wedstrijd voor kinderen. Het boekje dat is uitgegeven, met de Nederlandse winnende 
inzendingen erin, gaat rond.  
 



2 

Voor de Paul Mercken Aanmoedigingsprijs heeft Paul Mercken in 2017 bij zijn uittreden uit het 
bestuur, een bedrag van EUR 5.000,00 gedoneerd, welk bedrag in 10 jaar moet worden besteed aan 
wedstrijden die meehelpen aan het verhogen van de kwaliteit en bekendheid van de Japanse 
dichtvorm. In 2018 is de eerste wedstrijd, met als thema Tanka, gewonnen door Willy Callens. Het 
thema voor volgend jaar is Haiku Suite. 
 
Naar aanleiding van de vastlegging van het ledenbestand wordt aangegeven dat eindelijk een heel 
voorzichtige verjonging plaatsvindt. We vragen ons af hoe het komt dat nieuwe leden zich binnen het 
halfjaar alweer afmelden. En of daar iets aan te doen is. Vooralsnog wordt daar geen antwoord op 
gevonden. 
 
M.b.t. de Vuursteen merkt Marian Poyck op dat de haibuns zowel in kwantiteit als zeker ook in 
kwaliteit verbeterd zijn. 
 
FINANCIEEL JAARVERSLAG 
Bas Kool leidt ons vervolgens door de financiële wereld van de HKN en licht de balans en V&W 
cijfers toe. Opmerkelijk en wellicht vragen oproepend zijn de getallen die onder het kopje Paul 
Mercken Aanmoedigingsprijs te zien zijn. De achtergrond is als volgt: Paul Mercken had voor de 
eerste wedstrijd al 500 euro overgemaakt. De 500 euro voor de tweede wedstrijd is ook al in de 
cijfers opgenomen. Daarnaast heeft Paul de beloofde 5000 euro ineens overgemaakt. De hierdoor 
teveel betaald 500 van de eerste wedstrijd is derhalve opgenomen als tegenpost. 
Verder heeft de resultaten rekening geen verrassingen.. 
 
Desgevraagd deelt de kascommissie (Hetty en Rob) mee dat ze geen hiaten of onvolkomenheden 
hebben gezien en geven hierbij de penningmeester en het bestuur décharge. 
 
KASCOMMISSIE 
Punt van aandacht is het feit dat volgend jaar minimaal één lid van de kascommissie vervangen moet 
worden. Praktisch is als er slechts één lid vervangen wordt zodat er niet twee nieuwe leden zijn. 
André geeft aan bereid te zijn Rob te vervangen, zodat volgend jaar de kascommissie bestaat uit 
Hetty en André. 
 
BEGROTING 
Vervolgens is er nog een vraag over de begroting, waarin een budget van 3k wordt genoemd. Arie 
geeft aan dat (een deel van) de reserve speciale bestemmingen gebruikt zal worden voor een nieuw 
kwartetspel (waarvoor tot nu toe geen externe financier gevonden is), de ontmoetingsdag en het 40-
jarig jubileum. Jan geeft aan dat hij de vormgeving doet van het haikukwartet en zijn dochter de 
tekeningen. Er is al een heel overzicht gemaakt van bruikbare haiku’s. De uiteindelijke selectie, 
voornamelijk op illustreerbaarheid, moet nog plaatsvinden. Het plan is om 500 stuks te laten drukken, 
er zijn contacten met een drukkerij in Enschede, en ze te verkopen voor 7,5 euro. Punt van aandacht 
hierbij is onder meer ook het beheer. Wie houdt de voorraad fysiek en digitaal bij?  
Betty geeft aan dat zij mede namens Gerard een donatie wil doen. Ze zal hierover nadere afspraken 
maken met Bas en Arie. Wij danken Betty voor dit mooie gebaar. De ledenvergadering is akkoord 
met de opgestelde begroting.  
 
SAMENSTELLING BESTUUR 
Conform de statuten dient de samenstelling van het bestuur regelmatig te worden aangepast. In dat 
kader wordt besloten dat Bas Kool en Inge Steenmeijer bij deze aftreden als bestuurslid. Zij kunnen 
per exclamatie weer worden benoemd. De ledenvergadering is akkoord met de herbenoeming van 
Bas en Inge. Voor de volgende ledenvergadering zal het bestuur een rooster van aftreden opstellen. 
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JUBILEUM HAIKU NEDERLAND 
In 2020 bestaat Haiku Kring Nederland 40 jaar. Ook voor dit jubileum zal weer een speciale bundel 
verschijnen. Hoewel hierover nog niet het laatste woord is gezegd, wordt gedacht over een andere 
opzet. Niet meer een bundeling van de in de Vuursteen verschenen inzendingen, maar meer een 
verzameling van haiku’s die een ware inspiratie en handvatten kunnen geven aan startende 
haikuschrijvers. Misschien wel met producties van 40 dichters. Naast de bundel denken we erover 
om twee feestelijke gelegenheden in het jubileumjaar te organiseren, bij de Ontmoetingsdag eind 
herfst en een eerste gelegenheid in de lente. 
 
ONTMOETINGSDAG 
De Ontmoetingsdag zal dit jaar plaatsvinden in het middeleeuws Kasteel Cannenburch. Jan geeft ons 
al een inkijkje in de plannen. Er is bijvoorbeeld een rondgang door het kasteel mogelijk. De rondgang 
kost 8 a 9 euro per persoon, maar is gratis voor museumjaarkaarthouders. Ook een wandeling door 
het prachtige park behoort tot de mogelijkheden. Een klein probleem is de zaalhuur. Aangezien 
Cannenburch een normale toeristische attractie is, is er slechts één zaal te huur, waarin maximaal 50 
personen aanwezig mogen zijn. Bij de inschrijving van de Ontmoetingsdag zal derhalve het “vol-is-
vol” gaan gelden. 
 
RONDVRAAG 
Rob sluit nog even aan op een onderwerp van de vorige vergadering en geeft aan dat hij veel tijd 
stopt in vertalingen van gedichten van een Franse uitgeefster van kinderhaiku’s en pleit (nog eens) 
voor een uitbreiding van de Vuursteen voor ‘aparte’ haiku’s. 
De ledenadministratie wordt genoemd. Sjaan Bos die momenteel de ledenadministratie doet, welke 
werkzaamheden bestaan uit het ontvangen, beantwoorden en registreren van telefonisch, per email 
en per post ontvangen vragen, wijzigingen, opzeggingen en aanmeldingen, het sturen van 
welkomstpakketjes, het sturen van condoleances, het bijhouden van de ledenlijst, het stempelen, 
etiketteren en gereed maken van de enveloppen voor verzending van de Vuursteen en het bij Post 
NL conform voorschriften aanleveren van 3 a 4 volle postzakken Vuursteen, zal er na de herfst mee 
ophouden. Er dient daarom tijdig worden nagedacht over vervanging. Betty vraagt hoeveel tijd hierin 
gaat zitten. Inge geeft aan dat dat voor zover zij dat goed kan inschatten in totaal circa 3 dagen per 
week zal zijn. Dat is voor Betty vooralsnog te veel. We zullen aan het vinden van een goede 
vervanging de komende tijd serieus aandacht moeten besteden. (N.B. naderhand blijkt de benodigde 
tijd niet 3 dagen maar 1 dag per week te zijn – Inge) 
 
Doordat er goede en veelvuldige gedachtewisselingen en discussies plaatsvonden, is er te weinig tijd 
over om de aangekondigde renga workshop te houden. We houden deze van Karel nog tegoed. 
 
Arie bedankt de aanwezigen en Karel voor deze vruchtbare bijeenkomst en sluit de vergadering rond 
15.00 uur. 
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