
 

HAIKU KRING NEDERLAND 2021 LEDENVERGADERING IN BOSKOOP 

HKN LEDENVERGADERING 2021 
De ledenvergadering vindt plaats in Boskoop, in restaurant- en vergaderlocatie BUCK, voorafgaand 
aan de Landelijke Ontmoetingsdag. 
Aanwezig bij de vergadering zijn: Arie de Kluijver (voorzitter), Inge Steenmeijer (secretaris, 
notulist), Jan Guichelaar, Henk van der Werff, Riet de Bakker, Emke van Breugel, Kiyo Fujiki, Frieda 
Gheysens, Ron Goud, Tini Haartsen, Joanne van Helvoort, Margriet Jansen, Marijke Martens, Hetty 
Mulder, Paquita Perez, Marian Poyck, Marina van Rijn, Karen Serrus, Piet van Sluijs, Veronica 
Stutvoet, Leon Swinkels, Jan Burger Troost, Walter Vereertbruggen en Miek Walraven. 
 
 
AGENDA LEDENVERGADERING 
- Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering 
- Bespreking en goedkeuring Jaarverslag en Jaarrekening 2020 
- Verslag Kascommissie 
- Bespreking en goedkeuring Begroting 2021 en vaststellen contributie 2021 
- Formele vaststelling (procedure van) royementen 
- Rooster van aftreden van bestuurders 
- Paul Mercken Aanmoedigingsprijs 2022 
- Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd 2021/2022 
- Jubilarissen 
- Rondvraag en sluiting 
 
 
OPENING LEDENVERGADERING 
Arie de Kluijver, voorzitter, opent rond 10.30 uur de vergadering, en licht kort toe op welke wijze het 
coronavirus ertoe geleid heeft dat de Ledenvergadering – ongebruikelijk – is ingelast in het 
programma van de Landelijke Ontmoetingsdag. Hij vraagt ons eens na te denken over de vraag 
“Heeft haiku een heilzame werking op de mens?” en zal hier later op terugkomen. 
 
 
VERSLAG LEDENVERGADERING 2020 
De voorzitter neemt het verslag van de Ledenvergadering, die in 2020 plaatsvond in Het Huis van het 
Boek (v/h Meermanno Museum) in Den Haag, paginagewijze door. Er zijn geen (blokkerende) op- of 
aanmerkingen en het verslag wordt derhalve officieel vastgesteld en goedgekeurd. 
 
 
JAARVERSLAG HKN 
De secretaris leidt de aanwezigen door het jaarverslag. Bij de opsomming van de kernen wordt een 
aantekening gemaakt dat Nico van Dam niet meer de kerncoördinator is van Kern Veluwe en dat 
Kern Zaanstad is opgeheven. De secretaris zal deze punten aanpassen n het jaarverslag. Bij het 
punt Jaarverslag Vuursteen 2020 staat Marian Poyck, eindredacteur, even stil bij het feit dat Leidy de 
Boer haar functie van redactiesecretaris heeft neergelegd. Deze vacature staat dus open. De 
noodzaak van invulling hiervan is van bijzonder groot belang voor de continuïteit (van de kwaliteit) 
ervan, mede en vooral ook doordat Marian Poyck zelf vanwege persoonlijke omstandigheden er niet 
voor kan instaan dat haar functie ongehinderd door haar zal kunnen worden uitgeoefend. Dringende 
vraag dus of er iemand binnen de vereniging bereid en in staat is deze functie over te nemen. 
Later in de vergadering voegt Marian hier nog aan toe dat in de regel reiskosten niet worden 
gedeclareerd, maar dat dat volgens de regels absoluut wel kan. Laat dat dus geen obstakel zijn.  
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Met betrekking tot de Ledenadministratie wordt aangegeven dat er behoefte bestaat aan een 
opsomming van de namen van de overleden leden. (Mede) in verband met de privacywet zijn wij juist 
afgestapt van deze schriftelijk vastlegging. Besloten wordt om in het vervolg wel aandacht te geven 
aan de ons ontvallen leden door deze in de Ledenvergadering mondeling te noemen zonder dat deze 
in het jaarverslag of in de notulen worden opgenomen. 
Met inachtneming van bovenstaande aantekeningen wordt het jaarverslag door de vergadering 
goedgekeurd. 
 
 
JAARREKENING 2020 
De penningmeester, nog altijd Bas Kool, is afwezig. De voorzitter neemt de balans en V &W-rekening 
door. De door de penningmeester aangereikte Financiële Jaarrekening laat ten opzichte van het jaar 
ervoor weinig verrassende elementen zien. 
Het resultaat van 2.037,19 wordt net zoals het vorige jaar toegevoegd aan de Reserve Speciale 
Projecten, die je terugvindt onder de passiva en die met deze toevoeging op bijna 10.000 euro komt. 
Helaas zal naar verwachting ook dit jaar een afschrijving moeten plaatsvinden van een deel van de 
contributies over 2020 die nog ontvangen moeten worden.  
De voorzitter legt uit dat de posten gesaldeerd zijn en de specificatie ervan terug te zien is op pagina 
3. Zo is het bedrag van 1.783,50 (hoger dan begroot) het resultaat van bijna 10.000 euro aan kosten 
m.b.t. de Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd, kosten kwartetten, kosten jubileumbundels, en herdruk 
ervan plus verzendkosten kwartetten en bundels. De bundels, kwartetten en e-books hebben een 
verkoopopbrengst en een deel van de verzendkosten is aan de kopers doorberekend, waarmee je 
een opbrengst creëert van bijna 6.000 euro. Uiteindelijk kom je dan na verwerking van 2.200 euro uit 
de bestemmingsreserve uit op een kostenpost van 1.783,50. Samen met de kosten voor de 
Vuursteen, bestuurskosten, activiteiten en bankkosten resulteert dit in een totaal bedrag aan lasten 
van 7.566,16 tegen een totaal bedrag van baten van 9.603,35, hetgeen weer leidt tot een resultaat 
van 2.037,19. 
Door de vergadering (Paquita  Perez) wordt nog opgemerkt dat de kosten misschien wel hoog zijn 
maar dat de kwaliteit van de jubileumbundel en het kwartet bijzonder hoog is. Complimenten 
hiervoor. Zo laat HKN zich van haar goede kant zien. De voorzitter staat nog even kort stil bij het feit 
dat alle leden, bestaand en nieuw in het jubileumjaar, een gratis exemplaar van de jubileumbundel 
hebben gekregen (hetgeen overigens in het jaar daarop is gecontinueerd) en dat de verkoop op twee 
momenten bijzonder goed gegaan is, namelijk in het begin van uitgifte en vervolgens op de avond 
waarop Kees van Kooten in OP1, waar hij onder meer over zijn boek Haikoots werd geïnterviewd, 
onze bundel  Om Niet Om Alles duidelijk zichtbaar voor de camera hield.  
Met inachtneming van hetgeen onder het volgende punt wordt genoemd en vooruitlopend op correcte 
invulling van de aldaar genoemde actie, wordt de jaarrekening goedgekeurd. 
 
 
VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE 
Het financieel jaarverslag is door de Kascommissie gecontroleerd. De secretaris is vergeten deze te 
kopiëren en toe te voegen aan de stukken en belooft deze omissie te corrigeren door de verklaring 
alsnog te e-mailen aan de vergadering. In de verklaring van de Kascommissie werd een aantekening 
gemaakt dat het voorraadbeheer wellicht beter gestructureerd kon. Het klopt dat we niet heel exact 
weten hoeveel bundels en kwartetten we hebben door het feit dat de opslag en uitgifte voornamelijk 
bij de ledenadministrateur/secretaris plaatsvinden maar ook op drie andere plaatsen en er best 
weleens vergeten kan worden dat er drie exemplaren zijn verkocht en deze dus niet meer in de 
voorraad liggen. De opbrengsten zijn dan uiteraard wel naar de penningmeester gegaan. Bas Kool 
en overige bestuursleden stellen hierover vast dat we een kleine club zijn en we hier niet al te moeilijk 
over moeten doen. De voorraden zijn dan ook als PM post zonder waarde opgenomen in de 
jaarrekening.  
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Overigens zal de Kascommissie weer van samenstelling gewisseld moeten worden.  
Veronica Stutvoet geeft aan bereid te zijn aan te treden.  
Aan André zal gevraagd worden of hij nog een jaar wil aanblijven. 
 
 
BEGROTING 2021 EN VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2021 
In verband met de afwezigheid van de penningmeester zullen we op een ander tijdstip en op andere 
wijze nog terugkomen op de begroting van 2021. 
De contributie blijft ongewijzigd 35 euro. 
 
 
FORMELE VASTSTELLING (PROCEDURE VAN) ROYEMENTEN 
Het bestuur heeft besloten dat diegenen die 2 jaar niet hebben betaald, zijn geroyeerd. 
 
 
ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURDERS 
Conform statuten artikel 8.3 treden jaarlijks twee bestuurders af volgens een door het bestuur op te 
stellen rooster. De aftredende bestuurders zijn terstond herkiesbaar. Het bestuur heeft inmiddels een 
rooster van aftreden opgesteld.  
Op basis hiervan zullen in 2022 de voorzitter en de penningmeester aftreden. 
De voorzitter is herkiesbaar.  
De penningmeester, Bas Kool, is niet herkiesbaar.  
Kiyo Fujiki heeft aangegeven bereid te zijn deze functie op zich te nemen. Zij zal gedurende de rest 
van het jaar door de huidige penningmeester aan de hand worden genomen, zodat er een goede 
overdracht zal plaatvinden.  
In 2023 zullen de secretaris en Henk van der Werff aftreden.  
Beiden zijn herkiesbaar.  
In 2024 treedt Jan Guichelaar af en is herkiesbaar.  
Het af- een aantreden zal steeds in de desbetreffende Ledenvergadering ter goedkeuring van de 
vergadering worden voorgelegd. 
 
 
PAUL MERCKEN AANMOEDIGINGSPRIJS 2022 
De voor 2021 uitgeschreven haiga wedstrijd heeft een zeer groot aantal inzendingen opgeleverd. Alle 
inzendingen zijn verzameld in een fotoboekje (dat in de zaal is opgehangen en in te kijken is). Het 
fotoboekje en het juryrapport zullen in de eerstvolgende nieuwsbrief worden genoemd en op de 
website worden geplaatst zodat alle leden deze kunnen inzien. 
Met betrekking tot de Paul Mercken Aanmoedigingsprijs 2022 is het bestuur verheugd te kunnen 
mededelen dat het thema is bepaald. Het zal dit jaar TANBUN zijn.  
Een tanbun (tan van tanka, bun van verhaal, geschiedvertelling en expressie) is een tanka met een 
stukje proza. Voor diegenen die het nog niet weten: een tanka is een (natuur)impressie met een 
persoonlijk gevoel, weergegeven in vijf regels met doorgaans 5-7-5-7-7 lettergrepen. 
Een tanbun is qua vorm te vergelijken met een haibun, waarbij een tekst wordt verrijkt met een haiku. 
Voor voorbeelden van tanbuns en inspiratie kun je terecht op de website van Simon Buschman of bij 
Frits Vos, de grote kenner en vertaler van het tanbun-werk. Zie bijvoorbeeld zijn werken ‘Als dauw op 
alsembladeren’ en ‘Een nieuwe vijver’. 
Simon Buschman heeft zich reeds bereid verklaard om samen met Henk van der Werff en Inge 
Steenmeijer de jury te vormen.  
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WERELD KINDEREN HAIKU WEDSTRIJD 2021/2022 
Ook dit jaar heeft HKN besloten mee te doen aan deze tweejaarlijkse door Japan uitgeschreven 
wedstrijd. Kinderen die op de sluitingsdatum van deze wedstrijd (28 februari 2022) nog geen 16 zijn, 
mogen hieraan meedoen. Het thema van deze 17de editie is STEDEN. Het kind dient een tekening 
met daarop geschreven een haiku op A4-formaat in te leveren. Een groot aantal scholen heeft per e-
mail aangegeven het schoolpakket, inhoudende instructies, toelichting en voorbeelden, te willen 
ontvangen. We hopen dat dit leidt tot een groot aantal inzendingen en dat er deze keer weer eens 
een fysieke uitreiking van prijzen kan plaatsvinden. De locatie zal dan het Sieboldhuis in Leiden zijn. 
 
 
JUBILARISSEN 
Gezien de tijdsdruk is dit agendapunt niet geadresseerd. Informatie hierover volgt in de nieuwsbrief. 
       
 
RONDVRAAG 
In de rondvraag werd het punt ‘overledenen’ aangeroerd, zoals ook vermeld onder agendapunt 
Jaarverslag HKN met betrekking tot de Ledenadministratie. Zoals aldaar vastgelegd zal voortaan in 
de AVG bij de overledenen worden stilgestaan zonder opneming hiervan in de notulen. 
 
 
SLUITING 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor deze bijeenkomst en sluit de Ledenvergadering rond 11.45 
uur om over te gaan tot het programma van de Landelijke Ontmoetingsdag, beginnende met een 
lezing over onder meer straatpoëzie door Kila van der Starre. 
 
 
Nawoord secretaris: het voorstel van de voorzitter om eens na te denken over de vraag “Heeft haiku 
een heilzame werking op de mens?” is hierbij – door tijdsdruk – niet beantwoord. Ik nodig u allen uit 
om toch eens hierover na te denken. 


