
Verslag van de Ledenvergadering  van HAIKU KRING NEDERLAND d.d. 21 februari 2015  

in De Grondslag, Bunnik. 

 

Aanwezig de leden: Leidy de Boer, Harry Eijlders, Rob Flipse (bestuurslid), Hetty Glashorster-Mulder, 

Dorine Haveman (bestuurslid), André Jillissen (secretaris), Arie de Kluijver, Bas Kool 

(penningmeester), Gerard Lodder, Paul Mercken, Fieke van Mulkom (voorzitter), Piet van Mulkom, 

Marian Poyck, Jan Schroten, Henk van der Werff en Marian de Wit, alsmede Betty Nijenhuis.  

 

Er is geen bericht van verhindering ontvangen. 

   

1. en  2.  Welkom en vaststellen van de agenda 

Vanwege Chinees Nieuwjaar (Jaar van het Schaap) heet de voorzitter allen in het Chinees hartelijk 

welkom.  

De agenda, zoals gepubliceerd in de Nieuwsbrief, wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Notulen ALV van 15 februari 2014 

Deze notulen worden ongewijzigd door de aanwezigen vastgesteld en goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 2014 

Na een korte leespauze van het uitgereikte jaarverslag constateert de voorzitter met trots dat 

afgelopen jaar weer veel is ondernomen. Hij neemt per pagina de verschillende onderwerpen door. 

Naar aanleiding van het jaarverslag 2014 worden besproken:  

 In het verslag van de ledenadministratie blijkt helaas nog een foutje te zijn geslopen, veroorzaakt 
doordat een lid had opgezegd maar die voor 2015 de contributie toch heeft betaald. Het verloop 
van het ledental over 2014 had daarom als volgt  moeten zijn.  

Aantal leden per 1 januari 2014 181 

Nieuwe leden 11 

Beëindigingen per direct gedurende het jaar 4 

Aantal leden per 31 december 2014 188 

Opzeggingen per 31 december 2014 11 

Aantal leden per 1 januari 2015 177 

 

 Door HcV is voorgesteld gebruik te gaan maken van een andere drukker, hetgeen een 

kostenvoordeel oplevert. Het bestuur was voornemens hierover in de nieuwe samenstelling te 

besluiten. De redactie garandeert dat de kwaliteit tenminste gelijkwaardig is aan de huidige. 

Omdat de redactie op korte termijn moet weten waar het tijdschrift moet worden gedrukt, 

wordt staande de vergadering besloten inderdaad over te gaan naar de nieuwe drukker. 

 In het verlengde hiervan wordt gesproken over het geld dat hiermee in de begroting beschikbaar 

komt. Voorgesteld wordt dit onder meer te gebruiken voor uitbreiding van het aantal pagina’s 

van Vuursteen. De redactie reageert hierop gematigd positief: er is niet altijd voldoende 

publiceerbare kopij om het blad nu te vullen. Besloten wordt dat de redactie de vrijheid heeft uit 

te breiden naar maximaal gemiddeld 40 pagina’s per uitgave, totaal 160 op jaarbasis. 

 De bijdrage over de internationale contacten is niet in het jaarverslag opgenomen. Rob Flipse 

doet dit mondeling tijdens de vergadering middels een overzicht van de verschillende 

buitenlandse tijdschriften en concludeert met een oproep voor uitbreiding van Vuursteen met 

bespreking van afgewezen inzendingen. Dit voorstel wordt door de vergadering niet 

overgenomen.  



5. Financieel verslag 2014 

De penningmeester licht het financieel verslag 2014 toe. Vanwege een aanzienlijk goedkopere 

Ontmoetingsdag dan begroot is het jaar met een positief saldo van € 1.018,25 afgesloten.  

Naar aanleiding van de financiële stukken wordt na een korte discussie geconcludeerd dat in de 

kosten van de redactie de zeer recent ontvangen nota voor gebruik van de vergaderlocatie in 2014  

(totaal € 105,00) niet in de jaarcijfers is opgenomen. Gezien de datum van ontvangst van deze nota 

en de hoogte van het bedrag worden de jaarstukken niet aangepast.  

Evenals vorig jaar ontstaat een discussie over het wel of niet verantwoorden van reiskosten, ook al 

worden die niet gedeclareerd. Voorlopig wordt geconcludeerd dat het goed is te weten dat de 

feitelijke kosten hoger zijn, maar dat die niet in de jaarstukken behoeven te worden opgenomen. 

Mede omdat een vraag is gesteld over mogelijke verhoging van de reiskosten voor de redactie zal het 

bestuur het declaratiebeleid voor bestuur, redactie en eventuele commissieleden en de verwerking 

daarvan in de jaarstukken opnieuw tegen het licht houden. 

Besloten wordt het overschot in de rekening van baten en lasten conform het voorstel toe te voegen 

aan het Eigen Vermogen. 

 

6. Verslag Kascontrole commissie 2014 en decharge bestuur 

De Kascontrolecommissie 2014 bestond uit Jac Vroemen,  Hetty Glashörster en Jan Schroten.  

Vanwege het overlijden van Jac Vroemen hebben Hetty en Jan de boeken van de penningmeester 

gecontroleerd. De commissie is onder de indruk van de professionaliteit van de penningmeester en 

de kwaliteit van de administratie. Voorgesteld wordt de penningmeester en daarmee het bestuur 

decharge te verlenen. Aldus geschiedt door de aanwezigen. 

 

7. Verkiezing Kascontrolecommissie 2015 

Besloten wordt dat de kascontrolecommissie voortaan uit 2 personen behoeft te bestaan. Voor het 

boekjaar 2015 worden als leden van de Kascontrolecommissie benoemd Hetty Glashörster en Dorine 

Haveman. 

 

8. Contributie 

De abonnementsprijs voor Vuursteen, tevens contributie voor het lidmaatschap van de vereniging 

wordt voor het jaar 2015 ongewijzigd vastgesteld op € 35,00 voor abonnees in Nederland en € 40,00 

voor abonnees in het buitenland. 

 

9. Verkiezing en herverkiezing  bestuursleden 

Dorine Haveman en André Jillissen hebben te kennen gegeven hun bestuurslidmaatschap niet te 

willen continueren. Rob Flipse is aftredend per 2015, maar zal aanblijven als bestuurslid. Omdat 

Dorine eerder aftreedt dan in het rooster opgenomen neemt hij haar plaats in het rooster in.  

Voor aanvulling van het bestuur zijn 3 kandidaten aangemeld: Harry Eijlders, Arie de Kluijver en Henk 

van der Werff. Alle drie worden in het bestuur gekozen, waardoor dit nu uit 6 leden bestaat. Het 

minimum aantal is 5 leden, maximum 9 leden. Het bestuur zal tijdens de eerstkomende 

bestuursvergadering de taakverdeling bepalen. 

 

10. Afscheid Dorine Haveman en André Jillissen als bestuurslid  

De voorzitter bedankt met lovende woorden voor hun inzet de afgelopen jaren en overhandigt als 

dank namens de vergadering aan beiden een fles wijn en een netsuke. 



 

11. Planning 2015 

Er zijn vooralsnog geen andere plannen voor bijeenkomsten dan de organisatie van een 

Ontmoetingsdag in 2015. Overwogen wordt de organisatie op een iets andere wijze dan in het 

verleden op te zetten. Daartoe zal de voorzitter binnenkort contact opnemen met de kern Rotterdam 

en een lid van de kern Alphen aan de Rijn.  

Daarnaast wordt gevraagd of ter gelegenheid van het lustrum in 2015 een extra uitgave kan komen 

voor de leden. Het bestuur zal hierover zo spoedig mogelijk met initiatieven komen. 

 

12. Begroting 2015  

Conform het besluit tijdens de ALV 2013 wordt de begroting 2015 besproken en in stemming 

gebracht tijdens deze Ledenvergadering.  

De penningmeester geeft een korte toelichting op de sluitende begroting 2015. Opgemerkt wordt 

dat hierin nog niet is opgenomen de te verwachten verlaging van de kosten voor het drukken van 

Vuursteen. Met deze toelichting wordt de begroting 2015 goedgekeurd.  

 

13. Beschikbaar stellen van de ledenlijst t.b.v. de redactie Vuursteen 

Dit onderwerp is een vervolg op de bespreking in de ALV 2014. Daarin was het bestuur opdracht 

gegeven het beschikbaar stellen aan de redactie nogmaals te onderzoeken. Het bestuur is tot de 

conclusie gekomen dat zulks voor redactionele doeleinden mogelijk is binnen de wet- en regelgeving. 

Marian Poyck licht de achtergronden namens de redactie nogmaals toe: in de afronding van een 

editie is het soms noodzakelijk snel met een inzender contact te kunnen vinden. Niet alle inzenders 

sturen hun contactgegevens mee.  

Voorgesteld wordt daarnaast een communicatielijst op te zetten, los van de ledenlijst, voor die leden 

die contact met elkaar willen hebben voor bijv. gezamenlijke activiteiten.  

Hierna ontstaat een discussie waarbij de emoties soms hoog oplopen en beide onderwerpen door 

elkaar worden besproken. Deze discussie wordt door de voorzitter onderbroken met een schorsing. 

Geconcludeerd dat het beschikbaar stellen van de ledenlijst aan de redactie voor redactionele 

doeleinden akkoord is op voorwaarde dat dit aan de leden wordt meegedeeld. Wie dan bezwaar 

heeft tegen de verstrekking aan de redactie kan dit kenbaar maken. Zijn/haar gegevens worden dan 

van de ledenlijst voor de redactie verwijderd. 

Tegelijk met deze communicatie zal het bestuur aan de leden vragen of zij hun gegevens beschikbaar 

stellen voor een communicatielijst voor gezamenlijke activiteiten. Alleen van de leden die daar 

positief op reageren zullen gegevens op de lijst worden geplaatst die alleen aan die leden ter 

beschikking wordt gesteld. Deze lijst zal niet door het bestuur worden bijgehouden en heeft geen 

officiële status binnen de vereniging. Marian Poyck heeft aangeboden die lijst bij te houden. 

 

14. Mededelingen  

 Meegedeeld wordt dat Sjaan Bos heeft aangeboden de ledenadministratie en de verzending van 

Vuursteen voor haar rekening te nemen. Daarop wordt door de vergadering enthousiast 

gereageerd. 

 In een aan de leden toegestuurd voorstel pleit Gerard Lodder voor verbetering van de 

communicatie tussen de leden/kernen en het bestuur. Hij licht dit tijdens de vergadering verder 

toe. Na discussie wordt afgesproken dat het bestuur zich hier verder over zal buigen teneinde te 

onderzoeken of een vernieuwing van de verenigingsstructuur nodig en mogelijk is.  



 Rob Flipse deelt mee dat hij met een paar andere (oud-) leden medio mei in Krakow zal 

deelnemen aan een internationale haikubijeenkomst.  

 Paul Mercken verwijst naar het in april te houden Cherry Blossom Festival in Amstelveen.  

 

15. Wat nog ter tafel komt  

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

 

16. Rondvraag 

 Fieke van Mulkom bedankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet. 

 Gerard Lodder resumeert dat het noodzakelijk is een beroep op mensen persoonlijk te doen voor 

het goed functioneren van de vereniging. Het bestuur zegt toe een discussie- / brainstorm-

bijeenkomst te organiseren met kerncoördinatoren. Gerard vat samen dat hierbij het haiku 

schrijven en bespreken, alsmede de vriendschap leidend moeten zijn. Hij sluit zijn betoog af met 

de volgende tanka: 

Vergeet dit nooit meer 

mei negentienvijfenveertig 

nieuw begin voor ons- 

ook vandaag wens ik dat toe  

aan de jarige Haiku Kring 

 Bas Kool merkt op dat de overdracht van de verzending van Vuursteen erg kort voor de 

verzending van het lentenummer is en vraagt zich hardop af of het dan wel goed zal gaan. André 

Jillissen zegt toe de eerstkomende keer mee te helpen met de verzending. 

 Rob Flipse geeft aan een mogelijk uitje te kennen in Woerden. 

 Piet van Mulkom merkt op dat er een paar leden zijn, die vanwege hun gezondheidstoestand al 

een tijdje niet meer bij bijeenkomsten komen. Hij vraagt namens de vergadering naar die leden 

een kaartje te sturen. 

 

17.  Sluiting  

De voorzitter besluit de vergadering met verwijzing naar een uitspraak van Henk Vis: kunst moet 

overdrijven.  Haiku moet dat ook in beperking van de omvang. Hij wenst iedereen een goede reis 

naar huis. 


