
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

woensdag 26 januari 2022 20.00 uur 
 
Aanwezig  
Dirk-Emma Baestaens, Steven Van Impe, Ann Kelders, Pierre Meulepas, Joran Proot, Guido 
Thys  
Verontschuldigd  
Hubert Meeus 
Afwezig 
Jean-Pierre Tricot  
 
 
Dirk verwelkomt de aanwezigen met de beste wensen voor 2022 en drukt felicitaties uit voor 
Filip De Ceuster ter gelegenheid van zijn doctoraat over Maurice Gilliams. 
 
 
1.  Verslag van de bestuursvergadering van 15 december 2021                                       
De vergadering keurt het verslag goed. 
 
 
2.  Ledenbestand: nogmaals drie leden betaalden het lidgeld-2021 n.a.v. de rappel van 6 
december: Marie-Paule Vanlathem, Violet Soen en Huub van der Linden. De vereniging telt 
momenteel in principe 167 leden. 59 ervan betaalden het lidgeld-2022. Veel leden betalen na de 
uitnodiging voor de algemene vergadering. 
 
 
3. Financieel overzicht: Het financieel verslag-2021 is bezorgd aan de revisor. Het vermogen is 
gedaald met € 13.000. De kost van de productie van De Gulden Passer-2020/2 en -2021/1 was 
de belangrijkste uitgavenpost met € 36.000. verder ontving de vereniging in 2021 geen inkomsten 
uit advertenties. Dirk hoopt op een stijging van de inkomsten via de webshop en stelt dat de 
aanvraag van de vernieuwing van de subsidie een belangrijk aandachtspunt vormt. De drukkosten 
omvatten ook de verzendingskosten door de drukker. Zo is een verdere verfijning nodig maar 
feit blijft dat het Plantinnummer aanzienlijke drukkosten met zich meebracht. De vergadering is 
het eens met de suggestie van Guido om de voorraad van publicaties ook in rekening te brengen, 
dit weliswaar niet formeel omdat wij een kasbeheer hebben, wel zou dit een beeld geven van de 
waardering van de stock. Pierre zal een overzicht bezorgen van de stock van  de laatste 5 
jaargangen van De Gulden Passer en van de verkoopprijzen.    
 
 
4. Activiteiten 
-Mazarine: 7 deelnemers waaronder Dirk en Pierre. Joran verzorgt één gidsbeurt om 13.00 uur.  



-Bezoek aan de Guicciardini tentoonstelling en Albe De Coker kunnen ook dit voorjaar 
ingepland worden. 
-Webinars: Steven, Hubert en Guido nemen contact op met respectievelijk Heleen Wyffels, Sven 
Molenaar en Tine De Koninck voor een online lezing in februari, april of mei.   
 
 
5. Website 
Guido meldt dat het probleem van het gebrek aan snelheid opgelost is en dat de website 
competitief is. De zoekmachine dient geactiveerd worden om het bereik te vergroten. Guido 
bedankt Hubert voor het regelmatig signaleren van publicaties en Kristof voor het invoeren van 
recente nummers van De Gulden Passer en de pdf’s. Dirk looft Guido voor zijn onverdroten 
inzet.    
 
 
6. De Gulden Passer: 
-Jg.-2022/1: Joran meldt dat er kopij is van Jos Bernaer, Dirk Imhof, Kristof Selleslach, 
Alexander Soetaert en Janne van der Loop. 
-Jg.-2023: Joran voorziet een paar artikels over wiegedrukken mede in het kader van 550 jaar 
boekdrukkunst en het project Impressum (Zanna Van Loon) 
-institutionele abonnees: Kristof zal deze contacteren voor het openen of hernieuwen van een 
abonnement. Pierre biedt materiële ondersteuning. Kristof  nam reeds contact op met de leden 
van de redactie- en de adviesraad om suggesties te doen.   
 
 
7. Algemene vergadering  
Deze zal plaatshebben op zaterdag 19 maart om 10.30. Ze wordt om 10.00 uur voorafgegaan 
door een bestuursvergadering. Pierre reserveerde de leeszaal van het MPM. Virginie D’Haene 
zegde toe voor een lezing over een selectie van oude tekeningen uit de verzamelingen van het 
MPM.  
 
 
8. Varia: 
-Nederlands Genootschap van Bibliofielen: Guido meldt dat Marianne Brouwer ontslag nam als 
secretaris. Dirk zal haar namens de vereniging een dankbrief sturen. 
-Helden in harnas: voor Ann is dit een “exemplarische expo”. 
Ann meldt nog dat in de KBR momenteel 2 mandaathouders van Fedwin zijn aangesteld in het 
kader van de samenwerking tussen de wetenschappelijke instellingen en de universiteiten.  
-Bettina Wagner, lid van de adviesraad, wenst lid te worden. De vergadering is het eens om haar 
een korting van 20% te verlenen op de aankoop van oude nummers van De Gulden Passer. 


