
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING  VAN DE 
‘VERENIGING VAN ANTWERPSE BIBLIOFIELEN’  

woensdag 23 juni 2021 19.00 uur 
 
Aanwezig  
Dirk-Emma Baestaens, Ann Kelders, Hubert Meeus, Pierre Meulepas, Guido Thys,  
Jean-Pierre Tricot  
Verontschuldigd 
Steven Van Impe en Goran Proot  
 
 
 
1. Verslag van de bestuursvergadering  van 21 april 2021  
De vergadering keurt het verslag goed.  
 
 
2.  Ledenbestand:  
-De vergadering aanvaardt Marc Camerlynck, Frieda Paschael en Yannis Leirs als nieuwe 
belangstellende leden. De vereniging telt nu 180 leden. 20 betaalden echter het lidgeld-2021 nog 
niet. Pierre stuurt eerstdaags een reminder samen met de inhoudstafel van de volgende aflevering 
van De Gulden Passer.  
-De nieuwe folder zal o.m. in de KBR verspreid worden. Hij dient vooraf geüpdatet met het oog  
op het diversifiëring en verjonging van het ledenbestand. Guido wijst dat de aanpak en stijl  best 
aansluiten bij het initiatief “prijs van de jonge verzamelaar”.   
 
 
3. Website:  
Guido heeft de nodige input aangaande De Gulden Passer voor invulling in de webshop nog 
steeds niet ontvangen. Hij benadrukt dat het volledige pakket niet tegelijk moet geleverd worden. 
Dirk zal de redactie aansporen om hier dringend werk van te maken: Goran coördineert en zorgt 
voor de taakverdeling. 
De nieuwsbrief wordt voortaan verstuurd vanuit de website. Updating van de plugins/functies is 
nodig. Guido zal handleiding samenstellen en Pierre/Dirk opleiden. 
Invullen rubrieken: signaleren van boeken, zoekertjes, evenementen enz.  
Ann en Hubert zullen links naar  publicaties, proefschriften en artikels beschikbaar in open access 
naar Guido doorsturen. Pierre herinnert Odette voor wat betreft de publicaties van het MPM. 
Concept mediacard: Guido stelde een concept op (bijlage). Dirk vraagt de bestuursleden dit te 
bekijken en voor 15 juli opmerkingen door te geven. 
Guido wijst op de goede bezoekcijfers: op een termijn van 30 dagen: 397 bezoekers; 1.036 pp. 
bezocht; gemiddelde duur 2’18’’; 56% bezoekers bezocht 1 p. 
  
 



4. De Gulden Passer: 
Goran deelde mee dat hij de redactie zal verlaten na de 101e jaargang (2023). Dirk wijst op de 
grote verdiensten van Goran als hoofd van de redactie maar tevens op de noodzaak om reeds uit 
te kijken naar kandidaat-opvolgers. 
 
  
5. Webinars e.a. activiteiten: 
De vergadering is het eens om de lezingen  zowel digitaal als live te organiseren. Combinatie van 
beide formules is mogelijk. Frequentie: één lezing per maand. 
Hubert meldt dat Sven Molenaar (doctoraat over handschrift EHC) bereid is een lezing te 
verzorgen. 
An Renard reageerde nog niet op voorstel voor de nocturne “Pierre Goedbloets” (10 september). 
Ann, Steven en Brecht Deseure zijn dit initiatief verder aan het uitwerken. Ann link naar youtube 
aan Guido bezorgen.  
Najaar: Bezoek aan de Mazarine, de Vesalius bibliotheek en drukkerij Albe de Coker. 
Najaar of begin 2022: Guicciardini viering; facsimile van de Italiaanse editie;  Jean-Pierre bezorgt 
de nodige info aan Guido voor website.  
 
 
6.  Varia:  
-Pierre zal Guido strikter op de hoogte houden van de verkoop van publicaties via MPM zodat 
hij de aantallen beschikbare exemplaren in de webshop kan aanpassen. 
-Steven verdedigt zijn doctoraat op 16 september.  
-Dirk meldt dat Jan Pauwels liet weten (mail van 21 juni in bijlage) dat hij een tijdje niet zal 
deelnemen aan de activiteiten van onze vereniging. Hij nam deze beslissing uit onvrede met het 
artikel dat op 16 juni in het weekblad Knack verscheen (zie bijlage). Dirk stelt uitdrukkelijk dat de 
vereniging op geen enkele manier betrokken is en in geen geval wil betrokken worden in deze 
zaak. Het bestuur wenst dan ook geen standpunt in te nemen. Ann meldt dat de staf van de KBR 
begrip heeft voor dit standpunt en de houding van ons bestuur waardeert. Zowel het bestuur van 
onze vereniging als de KBR wensen hun onderlinge samenwerking die reeds decennia lang als 
positief ervaren wordt verder te zetten en uit te bouwen. Het bestuur beslist dit standpunt en 
deze boodschap mee te delen aan de redactieraad met het verzoek zich hierbij aan te sluiten.  
-Jean-Pierre vindt de afkorting VAB problematisch. Guido stelt voor om het bij VABIB te 
houden.  
 
 
7. Volgende bestuursvergadering:    
Dirk drukt de hoop uit dat deze “live” kan plaatsvinden en gevolgd kan worden door een etentje 
in de tweede helft september. 
 


