
 

 

 

 

 

 

 

 
VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING  VAN DE 

‘VERENIGING VAN ANTWERPSE BIBLIOFIELEN’  
dinsdag  26 april 2022 20.00 uur 

 
Aanwezig  
Dirk-Emma Baestaens, Steven Van Impe, Ann Kelders, Hubert Meeus, Pierre Meulepas en 
Guido Thys  
 
Verontschuldigd 
Joran Proot en Jean-Pierre Tricot 
 
 
 
1. Verslag van de bestuursvergadering van 19 maart 2022. Goedkeuring 
De vergadering keurt het verslag goed. 

  
 
2. Verslag van de algemene vergadering van 19 maart 2022. Goedkeuring 
De vergadering keurt het verslag goed. Pierre voegde onder de hoofding 8. Varia de aankondiging 
in die Jan De Graeve meedeelde over de tentoonstelling van de boekbanden van Jules Karl Van 
West in het kasteel van Beloeil. 
 
 
3. Ledenbestand 
Momenteel telt de vereniging 170 leden. 19 leden hebben echter de bijdrage-2022 nog niet 
betaald. Pierre stuurde op 9 april nogmaals een reminder. Hij zal de lijst van de wanbetalers aan 
de bestuursleden bezorgen. Zo doende kunnen deze de hen bekende wanbetalers hierover 
contacteren. 
 
 
4. Activiteiten 
Pierre doet navraag bij Iris om de lezing van Heleen Wyffels op 31 mei in het Museum Plantin-
Moretus te organiseren. 
Op 11 juni staat het bezoek aan de expo Musae Belgicae te Leuven en onder leiding van Marcus 
De Schepper op het programma. In september is het bedrijfsbezoek aan Albe de Coker gepland. 
Er wordt tevens een bezoek aan een privé collectie voorzien: Steven suggereert de collectie van 
Patrick Goossens. 
 
 
5.  De Gulden Passer – Institutionele leden 
De vergadering herinnert aan de afspraak dat de redactieleden elk 5 suggesties zouden doen. 
 
 



 
6.  Wijzigingen Bestuur 
Op 23 maart deelde Jean-Pierre Tricot dat hij omwille van privé redenen zijn bestuursmandaat ter 
beschikking stelt. Intussen werd Patrick Goossens bereid gevonden om toe te treden tot het 
bestuursorgaan. De vergadering dankt Jean-Pierre voor zijn decennia lange inzet voor de 
vereniging en is het unaniem eens om de voordracht van Patrick tot bestuurder ter goedkeuring 
voor te leggen aan de werkende leden. 
 
Steven meldt dat hij kandidaat-voorzitter is van de Vlaamse werkgroep voor boekgeschiedenis. 
Hij kan dit mandaat niet combineren met het onder-voorzitterschap van de vereniging. De 
vergadering is het eens om Guido uit te nodigen om na te denken om deze functie te bekleden. 
Guido heeft 2 weken bedenktijd. 
 
Ten einde het bestuur uit te breiden en te verjongen zal Pierre de lijst van de werkende leden aan 
de bestuurders bezorgen zodat zij mogelijke kandidaten kunnen aanduiden. 
Het bestuur denkt o.a. om Heleen Wyffels, Joanna Ferket, Zanna Van Loon en Maartje De Wilde 
in dit verband te contacteren.  
 
 
7. Suggestie bijdrage afscheidscadeau D Imhof  
Dirk Imhof vertrekt begin juni naar de Verenigde Staten. Na zijn lezing op 17 mei volgt een 
afscheidsviering. Er werd een budget van € 900, waarvan € 100 vanwege de vereniging, 
bijeengebracht voor de aankoop van een oude druk. Marcus De Schepper bood 3 werken (i.c. 
prijsboeken) uit zijn collectie aan. De keuze viel op editie van Horatius uit 1603. Tevens zullen 
een culinaire cadeaubon en een album amicorum overhandigd worden.  
 
 
 

 


