Notulen van de Algemene Leden Vergadering van Scriptores
op 12 september 2021 in Oostmalle.
In verband met het feit dat het Vormingscentrum is ingericht als corona priklocatie komen we
samen in een tent buiten het gebouw.
Aanwezige bestuursleden: Mieke Veraa, Martha Coevert, Mary Koperdraat, Bernadette
D’haese, Lut Vanden Bossche en Wilma van der Leer.
Mieke heet iedereen welkom en bedankt diegenen die geholpen hebben de tent in te richten.
Alle bestuursleden worden voorgesteld.

Verslag van het bestuur door voorzitter Mieke Veraa:
Dit jaar hebben wij enkel via zoom vergaderd, in februari samen met de redactie, april, juni en
juli dan weer met het bestuur.
Het bestuur heeft zich o.a. beziggehouden met het op zoek zijn naar oplossingen voor
bestuurstaken maar met name het in werking treden van een nieuwe wet in Nederland voor
alle verenigingen en stichtingen die hun zetel in Nederland hebben. De WBTR wet, de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Om aan die wet te voldoen hebben wij een stappenplan
gevolgd. Wij zijn met de uitwerking hiervan nog volop bezig. Het belangrijkste voor onze
vereniging is dat wij als bestuur transparant richting jullie, onze leden moeten/willen zijn.
Om die reden is er op onze website een nieuw item toegevoegd onder het kopje
‘bestuursberichten’. Vanaf vandaag zullen daar samenvattingen van alle vergaderingen,
besluiten e.d. worden vermeld. De uitleg over wat de wet inhoudt vind je daar al.
Eén van de punten is het aanpassen van de 35 jaar oude statuten. Daar is ook een
goedkeuring van de leden voor nodig. Van te voren zullen wij publiceren welke aanpassingen
dat zijn en bij een volgende ALV zal daar dan weer jullie toestemming voor gevraagd worden.
Indien er niet genoeg leden aanwezig zijn wordt er een tweede (digitale) ALV georganiseerd en
dan voldoet een meerderheid van stemmen van hen die aanwezig zijn. Allemaal wetten waar
wij ons aan moeten houden.
Verder zijn werkdagen en weekendstages niet doorgegaan of georganiseerd.
Er was geen zomerstage, dus ook geen loting.
Wij hebben een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Bernardine Kleij, een
Nederlandse dame uit Bennekom (NL). Er komt een kennismaking in het volgende tijdschrift
zodat jullie kennis met haar kunnen maken Bij handopsteking jullie toestemming om eindelijk
Lut met pensioen te laten gaan en Bernardine haar taken te laten overnemen.
De aanstelling van Bernardine wordt bij handopsteking goedgekeurd.
Lut wordt met bloemen en een bon met daarbij een heel mooi werkje van Bernadette bedankt
voor al het werk dat ze heeft gedaan voor de vereniging.
Er is ondersteuning gevonden in een 7de bestuurslid.
Als bestuurslid willen wij daarom Bea Jaenen voorstellen.
Wederom graag bij handopsteking toestemming van de vergadering voor het toetreden van
Bea tot het bestuur
De aanstelling van Bea wordt bij handopsteking goedgekeurd.

Werkdagen: Vanwege corona zijn er geen werkdagen geweest.

Weekendstages:
De stages van An Vanhentenrijk en Veronique Vandevoorde zijn in het najaar van 2020 toch
nog door gegaan, met succes. Maar voor dit jaar, 2021, is er begrijpelijkerwijze niets
georganiseerd. We gaan kijken of wij weer voor het voorjaar en najaar van 2022 activiteiten
kunnen plannen

Zomerstage:
Dit jaar is de zomerstage wederom afgelast. De directie van het college in Turnhout vond het
niet verantwoord en te risicovol om het te laten doorgaan. Voor komend jaar is het weer een
zomerstage gepland, dezelfde 3 docenten als eerder aangekondigd, 1 extra docent komt er
dan bij. De docenten die al gecontacteerd waren komen dan weer een jaar later behalve Jake
Weidman, dat zal voor een ander jaar zijn.
Diegenen die al waren ingeloot behouden hun plaats, maar men mag altijd een andere keuze
maken, alleen gaat dan wel de normale lotingsprocedure werken.
Voor de 4de docent wordt zoals gebruikelijk ingeschreven.
Beurzen:
Komende beurs in november is de Boekkunstbeurs te Leiden, hopen dat deze door mag gaan.

Website:
Op de website is een pagina ‘e-learning’ toegevoegd met nieuws over online cursussen.
Er mag door de leden altijd nieuw werk worden ingeleverd voor de art gallery.

Redactie: door Astrid Griffioen
In 2020 is het de redactie weer gelukt om 4 tijdschriften uit te brengen, ondanks de coronacrisis waar we mee te maken hebben gehad en nog steeds hebben. De redactie heeft deze
crisis duidelijk gevoeld.
Het laatste tijdschrift van 2020 heeft hierdoor een geheel andere invulling gekregen. De
leden kregen de gelegenheid hun in deze tijd gemaakte werk in te sturen. In plaats van de 24
(tijdschrift) plus 4 (Dip) pagina's werden het er 36!
De afgelopen 3 jaar hebben Marja en ik grotendeels samen de kar getrokken. Daar hebben we
heel veel werk aan gehad. Het was iedere keer een uitdaging om de tijdschriften te vullen met
interessante artikelen. Daarom zijn we blij met de actieve en constructieve rol die Baukje
Scheppink en Lutgarde Maebe in de redactie zijn gaan vervullen. Ook stellen we de
waardevolle bijdragen langs de zijlijn van Marlies Dekimpe en Karen Schouteden zeer op prijs.
Het verlicht niet alleen het redactiewerk maar inspireert ook tot nieuwe inzichten. Helaas heeft
Wim na 5 jaar de redactie verlaten. We gaan zijn bijzondere kijk op en originele invalshoek
van kalligrafie, letter en het schrijven in zijn algemeenheid missen. Wij willen hem hiervoor
bedanken.
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Voor het laatste tijdschrift van dit jaar doen we wederom een oproep aan jullie, leden van
Scriptores. Deze oproep is ook te lezen in het derde tijdschrift van dit jaar dat binnenkort in de
bus zal vallen: Laat ons weten wat jouw pen van deze tweede corona-zomer vindt. Was het
een inspirerende rust of een verontrustende stilte?
Stuur je corona-gedachten en -werk naar scriptores.redactie@gmail.com. Alle ingezonden
werken vinden een eervolle plaats in de Art Gallery op de website. Uit het werk dat vóór 1910-2021 binnenkomt, maakt de redactie bovendien een keuze voor het laatste tijdschrift van
2021. We zien graag nieuw werk dat niet eerder gepubliceerd is bij Scriptores.

Verslag van de penningmeester:
Het financieel overzicht is uitgedeeld onder de aanwezigen. Lut legt de cijfers uit.
Er is financieel weinig bijzonders gebeurd door de corona crisis.
Ledenaantal is gestegen.
Aandacht voor de verkoop van het jubileumboek (We zijn nog niet uit de kosten.) Mieke wijst
op de verkoop van de boeken (€ 40,00 zonder, € 45,00 inclusief verzendkosten). Verkoop van
mondkapje met Scriptores logo € 5,00.
Drukkosten van het tijdschrift gaan steeds verder omhoog. De nummers zijn soms dikker,
meer lay-out kosten. Papierprijs is erg gestegen, portokosten zijn omhoog gegaan.
3 bankrekeningen
2 kassen (kas drie is afgeschaft.)
Vragen:
Hoeveel leden zijn er?
Ca. 500
Verder geen vragen.
Lut zal nog meewerken aan de afsluiting van dit boekjaar.
Volgend jaar zal dat gedaan worden door Bernardine Kleij.
Bevindingen van de kascommissie
De controle is gedaan door Ingrid Depoover.
Zij bevindt de kas in orde. Kascontrole in 2022: Ingrid Depoover en Antoinet Nass.
Rondvraag:
- Annette Warringa stelt een vraag over de plaatsing van leden bij de zomerstage
Mieke legt de procedure uit.
Voor de 4e docent moet opnieuw worden ingeschreven.
De lijst van 2021 van Loredana blijft staan.
Liesbet Boudens en Amity Parks komen in 2023.
- Idee van Marinette Fioole: lijst bij tijdschrift met wie bij wie ingeloot is.
Dit is waarschijnlijk in strijd met de wet op de privacy.
Wat wel mogelijk is, is dat het bestuur de leden die hebben ingeschreven afzonderlijk inlicht.

Datum nieuwe ALV: 27 maart 2022.
De voorzitter sluit de vergadering.
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