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BESTUURSVERSLAG  1.1.2014 – 31.12.2015

Door de beperkte beschikbare (vrijwillige) menskracht bij de stichting zijn de jaar

verslagen 2014 en 2015 samengevoegd, met gescheiden jaarrekeningen.

Zoals in de voorafgaande jaren stond de uitgave van het gelijknamige tijdschrift en het 

onderhoud aan de website delineavit.nl centraal. 

Aantal betalende abonnees

Ultimo 2015 bedroeg het aantal abonnees 215, waarvan 113 Nederlandse en 90 particu

lieren. Veel abonnementen van institutionele afnemers, met name buitenlandse, lopen 

via abonnementenbureaus.

Verschenen en geplande nummers van het tijdschrift

In 2014 is nummer 37 verschenen en in 2015 de nummers 38 en 39. Voor 2016 zijn de 

nummers 40 en 41 gepland. Met het oog op de te verwachten aanvang van de nieuwe 

serie 4146 in het najaar van 2016 is voor dat boekjaar de ontvangst van een derde van 

het te verwachten bedrag aan bijdragen van ongeveer 15.000 euro (190 x 80 euro ge

middeld) opgevoerd.

Voor de post vormgeving en drukker staat voor 2016 een hoger bedrag genoteerd om

dat de factuur van de vormgever voor nummer 39 laat werd ingediend en in 2016 wordt 

afgeschreven. Dit beïnvloedt uiteraard ook het exploitatiesaldo voor 2015 en 2016.

Debiteuren

Het is jammer te moeten constateren hoe makkelijk sommige abonnees denken 

over hun betalingsverplichtingen en zich kennelijk niet realiseren met hoeveel tijd en 

energie rovende administratieve rompslomp zij onze vrijwilligersorganisatie opzadelen, 

temeer daar de verschijningsfrequentie en de financiële bijdrage laag zijn.

In 2014 is door secretaris en penningmeester veel tijd gestoken in het in kaart brengen 

van wanbetalers, het aanschrijven en incasseren, waardoor 729 euro kon worden geïnd. 

Voor de lopende serie werd nog 6.184 bijgeschreven, in 2015 nog eens 952 euro, waar

mee de meeste bijdragen voor de lopende serie eindelijk binnen zijn, althans we laten 

het hierbij. In 2015 is een bedrag van 2.086 aan openstaande maar oninbare vorderingen, 

merendeels betreffende contributies voor de vorige serie 3135, afgeboekt en begint 

2016 met een schone lei. Halsstarrige wanbetalers zijn uit het abonnéebestand verwij

derd. 

Zowel in 2014 als in 2015 is ‘verdiend’ met de verkoop van ‘back issues’ aan nieuwe abon

nees, die ook de reeds verschenen series (135) graag willen hebben, respectievelijk 979 

en 985 euro. Hierbij bleek de voorraad van oude nummers, in beheer bij de secretaris 

in het RKD, in de voorgaande jaren te laag ingeschat. Een back issues pakket wordt nu 

aangeboden voor 210 euro, exclusief portokosten. De voorraad is voor 2014 ingeschat op 
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vijftien pakketten, dus 2100 euro, waarvan in 2015 dus 985 euro is afgegaan. De voorraad 

is echter veel groter (er zijn 50 complete back issue pakketten en 80 incomplete beschik

baar) alleen zullen die nooit verkocht worden, het maximale geschatte aantal pakketten 

per jaar bedraagt twee.

Rekeningen ING en Robeco

Door de binnengekomen bijdragen voor de nieuwe serie 3640 kon in 2014 een bedrag 

van 6.000 euro worden overgemaakt naar de Roparcorekening. In 2015 is voor de beta

ling van vormgever en drukker weer 2.500 euro overgeboekt naar de ING zakelijke reke

ning. Een overzicht van de af en bijschrijvingen van deze lopende rekening, gesorteerd 

naar kostensoort, is voor elk boekjaar bijgevoegd. De Robecobeleggingsrekening is al 

jaren onveranderd van samenstelling; het rendement van 1 april 2013 tot 31 december 

2015 bedraagt 4.409 euro.

Advertenties

Zoals in het voorgaande jaarverslag al was aangekondigd, is in 2014 begonnen met 

het zoeken van adverteerders. Het loopt ondanks de inspanningen van secretaris en 

penningmeester helaas niet storm. Enkele potentiële adverteerders is een eerste gratis 

advertentie aangeboden, maar zij hebben op een enkeling na afgezien van een vervolg. 

Een Nederlandse kunsthandel betaalde in 2014 een kortingsbedrag van 900 euro voor 

vijf advertenties vooruit. Er zijn nu drie adverteerders.

Bestuurskosten

De bestuurskosten waren in beide jaren zeer beperkt, aangezien er eenmaal is verga

derd op het RKD (22 april 2014), met een paar tientjes voor een speciaal ingekocht hapje 

en sapje, terwijl er twee maal vergaderd is ten huize van de gastvrije voorzitter (25 sep

tember 2014 en 26 mei 2015). Voor 2016 is een bescheiden bedrag begroot voor een uitje 

met het bestuur+redactie naar Gent of Brugge. Dit zal dan het derde uitje in het 27jarig 

bestaan van onze stichting worden.

Sponsoring

Van onze nieuwe sponsor de Fondation Custodia werden in 2014 de bijdrage voor dat 

jaar ontvangen en in 2015 die voor dat jaar en 2016, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. 

Voorzieningen

Er wordt telkens voor elk nummer van een lopende serie 5.000 euro aan druk, vorm

geving en verzendkosten gerekend. Voor een hele serie van vijf nummers wordt 25.000 

euro gerekend, voor elk in voorafgaande boekjaren verschenen nummers telkens 5.000 

euro minder. 
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Financiële dekking van de uitgave van het tijdschrift

De abonneebijdragen van ongeveer 15.000 euro per serie (vijf nummers in ongeveer 

drie jaar) en de ongeveer 6.000 euro sponsorbijdrage (over dezelfde periode) maakt de 

uitgave van een serie van 25.000 euro niet kostendekkend. De verkoop van oude series 

en advertenties genereert nog wel wat inkomsten, maar niet voldoende, waardoor er 

per serie ongeveer 3.500 euro ingeteerd moet worden op de reserves, ultimo 2015 een 

bedrag van 37.000 euro, hetgeen voldoende is voor een voortzetting met minimaal tien 

series, dus dertig jaar. De situatie is dus allerminst alarmerend, tenzij er voor een hogere 

verschijningsfrequentie zou worden gekozen. De abonnementstarieven zouden kunnen 

worden verhoogd, hetgeen met name voor de institutionele afnemers waarschijnlijk 

geen bezwaar zal zijn.

Website

In mei 2014 is de nieuwe website gelanceerd, gebouwd en ontworpen door Antoinette 

Schalke en Gerrie van Adrichem, waarvoor eenmalig kosten zijn gemaakt. Het verdere 

beheer is kosteloos want is in eigen beheer, enkel een jaarlijkse update van de software 

en het maken van een backup wordt tegen minimale kosten aan de eerstgenoemde 

uitbesteed. De website ziet er frisser, overzichtelijker en uitnodigender uit. Hij wordt, 

net als de eerste versie, door de penningmeester als webmaster beheerd. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van Wordpress. De vormgeefster dient (zonder kosten) als backup en 

adviseur. De (Engelstalige) website wordt regelmatig geactualiseerd met nieuwsberich

ten, evenementen en nieuw verschenen publicaties op het vakgebied, waardoor het zijn 

aantrekkelijkheid behoudt. Het is nog steeds de enige website die het wereldpubliek, 

zowel de professional als de niet beroepshalve geïnteresseerde, een platform biedt op 

het terrein van de tekenkunst en prentkunst, met name die van Nederlandse kunste

naars. De nieuwe provider, Mijndomein, kost slechts 39 euro per jaar voor de hosting, 

een aanzienlijke besparing op de 290 euro per jaar van Tele2.

Dit bestuursverslag 20142015, alsmede de jaarrekeningen en de begrotingen/exploi

tatierekeningen zijn op de bestuursvergadering van 23 februari 2016 vastgesteld en 

ondertekend. 

De bestuursleden wordt bij dezen decharge verleend.
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