
Jaarverslag NVB 2009  1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVB 
_________ 
 
Nederlandse Vereniging 
voor beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, 
informatie- en kennissector 
 



Jaarverslag NVB 2009  2 
 

 

I. Voorwoord 3 
 
II. De NVB algemeen 4 
 
III. De NVB in 2009 5 
1 Verenigingsbestuur en -bureau 5 
1.1 Ledenaantallen 5 
1.2 Bestuur en bureau 5 
1.3 Bestuursvergaderingen 5 
1.4 Ledenvergaderingen 6 
1.5 Communicatie/publicaties/evenementen 6 
1.6 Bestuurszaken 6 
1.7 Bureauzaken 6 
1.8 Beleidsvorming & uitvoering 7 
1.9 Vertegenwoordiging 7 
 
2 Verslagen van de Afdelingen en Special Interest Groups 8 
2.1 Afdeling Speciale Bibliotheken (SB) 8 
2.2 Afdeling Wetenschappelijke Bibliotheken (WB) 8 
2.3 Afdeling Biomedische Informatie (BMI) 10 
2.4 Afdeling Prissma  12 
2.5 Afdeling Juridische Informatie (JI) 14 
2.6 Afdeling Hogeschoolbibliotheken (HB) 14 
2.7 Afdeling Openbare Bibliotheken (OB) 15 
2.8 Afdeling Landelijke Werkgroep Schoolmediathecarissen in het Voortgezet Onderwijs (LWSVO) 15 
2.9 Special Interest Groups 17 
 
3 Ledenbestand 17 
 
4 Jaarrekening Separate bijlage 
 

 
 

 



Jaarverslag NVB 2009  3 
 

 

I.  Voorwoord 
 
 
2009 werd als jaar gekenmerkt door radicaal opschonen en verbeteren van de administratieve organisatie. Na de 

bestuurlijke crisis van het voorgaande jaar trof het nieuwe bestuur een niet adequaat functionerende koepel aan. 

Onder aanvoering van de directeur, gesteund door een aantal enthousiaste en betrokken vrijwillige leden en een 

externe administratrice, is in dat jaar voornamelijk schoon schip gemaakt, zowel financieel-administratief als 

organisatorisch. 

 

Het boekjaar 2009 wordt gekenmerkt door een enorme financiële en administratieve achterstand. In januari 2009 

bleek de NVB op de rand van bankroet: werkachterstanden, nauwelijks liquide middelen, een enorme financiële 

erfenis van het verleden (geen reserves, onder meer als gevolg van een financieel desastreus verlopen OCN), 

diverse financiële lijken uit de kast en een chaotische boekhouding en ledenadministratie. 

 

Vrijwel direct werd gestart met het opstellen van een strakke liquiditeitsbegroting, zodat ook naar de toekomst toe 

duidelijk zou zijn wat de financiële status van de koepelorganisatie zou zijn, gebaseerd op geplande (en 

gerealiseerde) inkomsten en uitgaven. Vrijwel het hele jaar is de organisatie langs de rand van de afgrond blijven 

lopen, temeer daar er enkele forse betalingen moesten worden gedaan voortkomend uit eerder gemaakte maar 

niet nagekomen afspraken (Kosten OCN, pensioenrechten). Het voortbestaan van de NVB werd in lastige 

periodes steeds mogelijk gemaakt met behulp van VOGIN en particulieren.  

 

Inhoudelijk was 2009 daarom ook een sterk intern gericht jaar: de koepel kon gewoon niet veel meer dan haar 

wonden likken, de eigen zaken opnieuw oppakken en proberen te overleven. Een aantal afdelingen waren 

gelukkig uitermate actief, maar zorgen waren er binnen de vereniging met name over het uitblijven van activiteiten 

van de afdelingen SB, OB en HB. Het jaarcongres bleek daarentegen ook dit jaar weer een breed gedragen 

succes en werd met een positief resultaat afgesloten. 

 

In goed overleg biedt het volledige bestuur van 2009
1
 de Jaarekening 2009 met deze toelichting aan de ALV aan.    

 

 

Namens het voltallige bestuur 2009,  

 

Bart van der Meij (interim-voorzitter) 

Amersfoort, november 2010. 

                                                                 
1
 Het Verenigingsbestuur bestond in 2009 uit: Bart van der Meij (interim-voorzitter, penningmeester), Peter Evers 

(secretaris), Margo Blikman en Emke Clifford Kocq van Breugel. 
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II. De NVB algemeen 
 
Doelstellingen  
De statuten

2
 vermelden de volgende doelstellingen:  

• bij te dragen tot de professionalisering van functionarissen in het beroepsveld in het algemeen en van haar 
leden in het bijzonder;  

• de belangen van het beroepsveld te behartigen bij (nationale en Europese) beleidsontwikkelingen en invloed 
uit te oefenen bij het tot stand komen van beleid;  

• contact te onderhouden met voor de NVB belangrijke partners;  

• de contacten tussen haar leden te bevorderen.  

 
Strategie  
De NVB werkt permanent aan het actueel houden van het werkterrein van de vereniging. Aandacht voor 
deskundigheidsbevordering, nieuwe taken in het beroep en de vereniging zijn de speerpunten van het beleid. De 
vereniging kent een zowel toegespitste als flexibele organisatiestructuur van afdelingen en een koepel. Hierdoor 
is het mogelijk, ook met de activiteiten, snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Belangenbehartiging samen 
met andere organisaties zoals VOB en UKB, onder meer in FOBID verband, alsmede met partners uit de 
informatie/industrie, wordt steeds belangrijker. Een goed ingericht en effectief functionerend bureau is voor de 
vereniging een essentiële voorziening. Centraal staat het streven om zoveel mogelijk beroepsgenoten bij de 
kennisuitwisseling en beroepsontwikkeling te betrekken. 

 
Leden en donateurs  
De vereniging kent persoonlijke leden, lid-instellingen en donateurs. Het persoonlijk lidmaatschap staat open voor 
degenen die werkzaam zijn op het terrein van de informatievoorziening of daarin geïnteresseerd zijn. Lid-
instellingen kunnen zijn stichtingen, verenigingen, bedrijven, openbare instellingen en diensten die een verwant 
doel nastreven en/of de doelstellingen van de NVB willen bevorderen. Elke lid-instelling kan vertegenwoordigers 
aan alle activiteiten van de vereniging laten deelnemen. Zowel personen als instellingen kunnen de NVB steunen 
met een jaarlijkse donatie, hetzij als zelfstandige bijdrage, hetzij in aanvulling op het lidmaatschap. (De Afdeling 
Openbare Bibliotheken aanvaardt instellingen alleen als donateur, niet als lid). Donateurs kunnen hun jaarlijkse 
bijdrage bestemmen voor de vereniging als geheel, dan wel voor één of meer afdelingen. Voor aanmelding van 
leden en donateurs kan bij het NVB-bureau of via de NVB-website www.nvbonline.nl. 
 
Organisatie  
De NVB is een beroepsvereniging die enerzijds inzet op de vergroting van kennis onder haar leden en anderzijds 
ook als belangenbehartiger optreedt. De NVB bestaat, naast de koepel NVB, uit afdelingen waarbinnen 
werkgroepen actief zijn. Bestuurlijk zijn de afdelingen ondergebracht in vier clusters, elk met een afgevaardigde in 
het Verenigingsbestuur.  
 
Cluster 1: Prissma:  PRISSMA  
 
Cluster 2: Onderwijsbibliotheken: Wetenschappelijke bibliotheken 

  Hogeschool bibliotheken 
  LWSVO: Mediathecarissen 

 
Cluster 3: Openbare Bibliotheken:  Openbare bibliotheken 
 
Cluster 4: Speciale Bibliotheken:  Biomedische informatie  
  Juridische informatie 
 Speciale bibliotheken 
 
Special Interest Groups: SIG Chemische Informatie 
 SIG Kennismanagement 
 
De NVB werkt samen met de volgende organisaties: 
Stichtingen: Stichting OIKN 
 Stichting Victorine van Schaickfonds 
 Stichting Vogin  
Regionale netwerken: Het Amsterdam Informatie Netwerk 
 Het Centraal Nederland Informatie Netwerk 
 Het Haags Informatie Netwerk 
 Het Noordelijk Informatie Netwerk 
 Het Oostelijk Informatie Netwerk 
 Het Zuidelijk Informatie Netwerk 

                                                                 
2
 http://www.nvbonline.nl/135/statuten.html. 
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III.  De NVB in 2009  

 
1 VERENIGINGSBESTUUR EN -BUREAU  
 

1.1  Ledenaantallen 
Op 1 januari 2009 telde de NVB 2.790 leden, waarvan 831 lid-instellingen en 1.959 persoonlijke leden.  
Eind 2009 telde de NVB 2.620 leden, waarvan 725 lid-instellingen en 1.895 persoonlijke leden. 

 
1.2 Bestuur en bureau 
 

 

Verenigingsbestuur NVB in 2009 

 

 

 

Start 1
e
 

termijn 

(statutair 3 

jaar) 

 

Start 2
e
 

termijn 

(statutair 3 

jaar 

 

Opmerkingen 

 

 

 

 

Dagelijks Bestuur 

dhr. J. Malschaert (voorzitter) 

drs. B. van der Meij (voorzitter a.i.) 

drs. J.F. Steenbakkers (secretaris) 

drs. B. van der Meij (penningmeester) 

drs. P.M. Evers (secretaris a.i) 

 

 

B 

B 

B 

B 

B 

 

 

10-12-2008 

29-01-2009 

01-01-2008 

10-12-2008 

29-01-2009 

 

 

10-12-2011 

 

01-01-2011 

10-12-2011 

 

 

 

Afgetreden 29-01-2009 

 

Afgetreden 29-01-2009 

 

Overige bestuursleden 

mw. Ir. M.T.J. Blikman (cluster 1) 

mw. D. Korsten (cluster 2) 
mw. E. Winters (cluster 3)  
mw. E. Clifford Kocq van Breugel (cluster 4) 

drs. P.M. Evers 

 

 

A 

A 

A 

A 

B 

 

 

 

10-12-2008 

03-07-2008 

18-06-2006 

10-12-2008 

10-12-2008 

 

 

10-12-2011 

03-07-2011 

18-06-2009 

10-12-2011 

10-12-2011 

 

 

 

 

Afgetreden 29-01-2009 

Afgetreden 01-01-2009 

 

 

 

 

Verenigingsbureau NVB in 2009 

 
Vestigingsadres 
Gebouw 'Le Roc', Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort, email: info@nvbonline.nl, internet 
http://www.nvbonline.nl. 
 
Personele bezetting 
directeur drs. J. van der Burg  
office manager mw. E.M.J. van Koot (gehuwd Hoenderdaal) 
administratief medewerkers dhr. A.J.J. Hak  
administratief medewerker (extern)  mw. I. Bakhuisen (Bureau Administer, per medio december) 
vrijwilligers dhr. R. Bastiaans, mevr. D. Brand-de Heer, mevr. W.H.A.M. van der Brink, 
 drs. P. Evers, drs. F.T. Hendriks, dhr. R.P. de Jong 
 
* Toelichting. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering uit één of meer voordrachten 
(bindend tenzij anders besloten.) voor:  
- bestuursleden A door, hetzij de Afdelingsbesturen, hetzij tenminste 10 NVB-leden. (Groep A bestaat uit 
tenminste 2 en ten hoogste 4 leden); de voordrachten gebeuren de facto per cluster van afdelingen. (Cluster 
1: Prissma, voorheen Literatuuronderzoekers, CIS en Vogin; Cluster 2: WB, HB, LWSVO; Cluster 3: OB; Cluster 
4: BMI, JI, SB.) 
- bestuursleden B (kwaliteitszetels) door, hetzij het Verenigingsbestuur, hetzij 10 NVB-leden (Groep B bestaat uit 
tenminste 3 en ten hoogste 6 leden). 
De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen. De overige functies worden door de 
leden van het Verenigingsbestuur onderling verdeeld. (Zie verder de statuten NVB, artikelen 14 en 16.) 

 
1.3 Bestuursvergaderingen 
Het Verenigingsbestuur kwam bijeen op 29 januari, 10 februari, 1 april, 28 mei, 23 juni, 21 september, 15 oktober 
2009. 
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1.4  Ledenvergaderingen 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 29 juni in het Kamerlingh Onnesgebouw van de Rechtenfaculteit 
van de Universiteit Leiden. Daaraan voorafgaand belegde het VB een overlegsessie met vertegenwoordigers van 
de afdelingen op 3 maart 2009 in de Rechtenbibliotheek, RU Leiden en vond op 9 juni in gebouw Le Roc (Regus) 
in Amersfoort Schothorst i.s.m. de Adviescommissie Beleidsaangelegenheden (ACB) en de studenten van de 
Hanzehogeschool onder voorzitterschap van Kees Westerkamp een brainstormsessie plaats teneinde koers en 
prioriteitsstelling van de Vereniging opnieuw te definiëren. 

 
1.5  Communicatie / publicaties / evenementen 
Op 12 november beleefde de NVB wederom haar finest hour in de Reehorst in Ede, waar het jaarcongres zorgde 
voor een opkomst van circa 1.150 deelnemers, met een zeer uitgebreide informatiemarkt (circa 60 stands) en een 
primeur in de vorm van een banenmarkt nieuwe stijl. In het licht van de geschonden vertrouwen bij haar 
exposanten en sponsoren als gevolg van een desastreuze OCN2008, werd twee maal een sponsorbijeenkomst 
belegd in de Winkel van Sinkel, Utrecht: 15 april en 5 oktober.  
 
Daarnaast werkte de NVB samen met uitgeverij Essentials bij de organisatie van de zgn. WTC-congressen in 
Rotterdam en het congres Kennis in Praktijk, gehouden op 10 juni te Rotterdam. 
 
Ook is er overleg geweest met de stichting OIKN en Essentials over een OCN in nieuwe vorm: een ééndaags 
congres van hoge kwaliteit met een fors hoger prijskaartje, mikkend op 150 deelnemers maximaal. Na een drietal 
vergaderingen bleek er geen goede basis tot samenwerking te bestaan, waarna zowel NVB als Essentials 
besloten zich terug te trekken uit dit samenwerkingsverband.  

 
1.6  Bestuurszaken 
 
Samenstelling Verenigingsbestuur 
2009 is een uitermate hectisch en ten dele tumultueus jaar geweest waarbij veel mutaties plaatsvonden; in januari 
besloten Jacques Malschaert, Dorine Korsten en Johan Steenbakkers hun functie beschikbaar te stellen in het 
licht van onverenigbaarheid met door de rest van het bestuur en de directeur voorgestane beleid en koers. Het 
ontstane vacuüm is opgevuld door Bart van der Meij aan te stellen als voorzitter a.i. en Peter Evers als secretaris 
a.i. onder behoud van zijn kwaliteitszetel. Een zwaar beroep is in deze periode gedaan op de ACB voor 
ondersteuning en advies, hetgeen meer dan genereus is gehonoreerd. 
 
Daarnaast trad begin januari, in overeenstemming met eerder afgegeven signalen eind 2008, het voltallige 
bestuur van de afdeling OB af; het had het idee met een hopeloze missie bezig te zijn en vond weinig bevrediging 
in het steeds opnieuw organiseren van afdelingsbijeenkomsten waar uitermate weinig leden op af kwamen. Een 
taskforce bestaande uit Francien van Bohemen, Hans Hilbers en Arie Verrijp nam op zich te sonderen of en hoe 
een doorstart mogelijk zou zijn. 
 
Adviescommisie Beleidsaangelegenheden (ACB) 
De op 16 januari ingestelde ACB bestond uit Marianne Ellens, Lourense Das, Erwin la Roi en Peter de Jong. 

 
1.7  Bureauzaken 
 
Algemeen 
Vorige jaarverslagen vermeldden dat het organisatorisch en administratief zware jaren zijn geweest voor de NVB. 
Ook in dit verslagjaar is, als gevolg van de door- en nawerking van uitval en wisseling van personeel van het 
Verenigingsbureau, de reeds gemelde bestuursperikelen, alsmede de niet naar verwachting verlopen OCN 2008, 
de armslag van de NVB nog beperkt geweest. In januari bleek de Vereniging een serieus liquiditeitsprobleem te 
hebben – circa € 250.000 aan lopende schulden – terwijl door uitval van de medewerkers Arend-Jan Hak en 
Joëla Hoenderdaal-van Koot, de bezetting tot onder het minimaal noodzakelijke niveau daalde. Dankzij de 
onbaatzuchtige inzet van bestuurslid Peter Evers en van vrijwilligers als Frank Hendriks, Dieuwke Brand en 
Ronald Bastiaans, een ijzeren schuldsanering en liquiditeitsbewaking, alsmede een profijtelijk jaarcongres is de 
Vereniging erin geslaagd het tij te keren. Zowel de leden- als de financiële administratie zijn, mede met steun van 
de studenten van de Hanzehogeschool - die daaraan in het kader van een afstudeerproject werkten -, 
opgeschoond en is een voorzichtig begin gemaakt met het weer opzetten van de dienstverlening ten behoeve van 
de afdelingen. Het jaar 2009 is financieel met een bescheiden winst afgesloten.  
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Personele bezetting 
Eind januari vielen de bureaumedewerkers Joëla Hoenderdaal-van Koot en Arend-Jan Hak, beide door ziekte 
langdurig uit. De arbeidsrelatie met  eerstgenoemde is uiteindelijk in december door rechterlijke tussenkomst 
beëindigd en per 20 november werd afscheid genomen van de laatste.  

 
1.8  Beleidsvorming en -uitvoering 
Het beleidsplan NVB 2006-2008, vastgesteld in de ALV van 19 april 2006, gaat zowel (1) over de toekomst, 
ontwikkeling en van de bijna 100-jarige vereniging, (2) over haar missie, ambitie en plaats als (3) over haar 
structuur, organisatie en groei. Op elk van de genoemde onderwerpsgebieden zijn eerste stappen gezet om het 
beleid uit te werken en om een begin te maken met de uitvoering. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat er aan 
punt 1 en 3 nog (te) weinig aandacht geschonken kon worden, omdat vrijwel alle energie en tijd is gestoken om 
de NVB organisatorisch en financieel op de rails te houden. Beleidsmatig gezien is er geen nieuws te melden, 
mede door het grotendeels wegvallen van de directeur en de minimale bezetting van het bureau. 

 
1.9  Vertegenwoordiging 
De heer Peter Evers vertegenwoordigde de NVB bij de Ecabo. 
Bart van der Meij en Jan van der Burg hadden zitting namens de NVB in de congrescommissie OIKN. 
Jan van der Burg nam deel aan de organisatie van de WTC-congressen. 
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2 VERSLAGEN VAN DE AFDELINGEN EN SPECIAL INTEREST GROUPS  

 
2.1 Afdeling Speciale bibliotheken (SB)  
 
2.1.1 Ledental 
Eind 2009 bedroeg het aantal SB-leden 586 (was 713), waarvan 275 lidinstellingen (was 337) en 311 
persoonlijke leden (was 368). 
 
2.1.2 Bestuursaangelegenheden 
Het bestuur bestaat eind 2009 uit vijf leden: secretaris Jan Verhoeven; penningmeester Gert Nolten; werkgroep 
Bijeenkomsten Therèse de Bijl, Marion Fris; werkgroep PR/Beleid Ellen van Breda. De voorzittersfunctie is sinds 
oktober 2008 vacant. Magda Lacroes heeft in de vroege zomer haar bestuurszetel opgegeven. Er wordt 
opgeroepen voor nieuwe bestuursleden maar binnen het verslagjaar is het niet gelukt het bestuur aan te vullen. 
 
2.1.3 Bijeenkomsten en ledenvergaderingen 
Het bestuur is in 2009 viermaal bijeengekomen voor een bestuursvergadering: 22 januari, 31 maart, 7 mei, en 9 
september. Tijdens de vergadering op 9 september hebben de vier aanwezige bestuursleden unaniem, maar na 
lang beraad, besloten gezamenlijk hun bestuurszetels ter beschikking te stellen. De reden hiervan is het in de 
beleving van het SB-bestuur ervaren gemis van een duidelijke visie van de NVB-koepel voor het ontwikkelen van 
een verantwoord afdelingsbeleid en de verwachting dat daarin op korte termijn geen wijziging zal komen. Verder 
wordt een gebrek aan commitment binnen het bestuur geconstateerd. In verband met de eerder genoemde 
bestuur wordt de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Speciale Bibliotheken tijdens het NVB-congres op 
12 november in Ede tot nader order uitgesteld. 
 

Op de middag van 22 januari vindt voor de eerste keer een Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in het Louis 
Hartlooper Complex, Utrecht. Ruim 50 deelnemers luisteren naar inleidingen van blogger Wouter Gerritsma en 
internetstrateeg Ray van den Bel over Web 2.0 voor speciale bibliotheken, resp. online netwerken. De discussie 
ging vooral over het al dan niet scheiden van persoonlijke en professionele online identiteiten. De bijeenkomst 
werd mede mogelijk gemaakt door Decos document management, Howards’s Home, Ingressus, en Intelectueel 
Kapitaal-uitgever Essentials. 
 
Op 12 maart presenteerde zich in een stijlvolle omgeving de Information & Library Services van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen tijdens een Kijkje in de Keuken. Zo’n 45 leden en niet-leden worden over de veelzijdige 
activiteiten van deze afdeling geïnformeerd door een stoet van sprekers en rondleiders: Hans van Hartevelt, 
Harry Heemskerk, Ingeborg Nagel, Michel de Winter, Richard Puijk (Swets), Tilly Minnée en Peter Hessels. 
Voorafgegaan door een lunch en afgesloten met een door Swets gesponsorde borrel werd dit een zeer 
informatieve en aangename middag. 
 
Op 8 oktober gaan 26 leden voor een Kijkje in de Keuken naar de Politieacademie in Apeldoorn. Manager 
Sector Kennisbemiddeling/Mediatheek Sonja Harmsen en een collega geven uitleg over de mediatheek, en over 
het bedrijven van kennismanagement in het PolitieKennisNet. Wederom een geslaagd bezoek. 

 
2.2  Afdeling Wetenschappelijke bibliotheken (WB) 
 
2.2.1  Ledental 
Eind 2009 bedroeg het aantal WB-leden 444 (was 499), waarvan 91 lidinstellingen (was 102) en 353 
persoonlijke leden (was 397). 
 
2.2.2  Bestuursaangelegenheden 
Het bestuur vergaderde in 2009 op 26 januari, 30 maart, 25 mei, 31 augustus, 28 september en 30 november.  
Het bestuur bestond in 2009 uit: voorzitter: mw. drs. Marjolein Nieboer; secretaris: mw. drs. Marian Papavoine; 
penningmeester: mw. Marjet Douze (per november 2009 in deze functie vervangen door bestuurslid mw. drs. 
Michelle van den Berk); leden: drs. Alice de Jong (vanaf november 2009), drs. Kees Konings, drs. Hubert Krekels 
en dr. Matthijs van Otegem. 
 
Contactadres WB-bestuur: mw. drs. M. Papavoine, Universiteit van Tilburg, Library and IT-Services (LIS), 
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg. tel.: (013) 466 2458 ; e-mail: m.h.p.papavoine@uvt.nl. 

2.2.3  Bijeenkomsten en ledenvergaderingen  

 
Meet the expert  
Op 29 januari 2009 organiseerden Matthijs van Otegem en Michelle van den Berk namens de afdeling WB het 
volgende HB-WB Meet the Expert-event in de KB in Den Haag: collectiebeleid en veiligheid, met expert Helen 
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Shenton en Theo Vermeulen, projectleider binnen de KB. Er was een kleine groep aanwezig, maar het was heel 
goed. 
 
Kijkje in de Keuken  
Op dinsdag 14 april organiseerde Hubert Krekels een kijkje in de keuken bij Bijzondere Collecties van de UvA en 
het Allard Pierson Museum te Amsterdam. In het kader van het 75-jarig bestaan was in het Allard Pierson 
Museum de jubileumtentoonstelling Toekomst voor het verleden, een verzameling van verzamelingen. Bij de 
Bijzondere Collecties was er een tentoonstelling over Jan Six VII. De hoofdconservator van de Bijzondere 
Collecties Garrelt Verhoeven gaf een rondleiding door beide tentoonstellingen. 
 
Kijkje in de Keuken  
De NVB-WB organiseerde op woensdag 23 september a.s. een kijkje in de keuken bij Igitur, Utrecht Publishing & 
Archiving Services van de UB in Utrecht. Igitur is de afdeling binnen de Universiteitsbibliotheek die digitaal 
publiceren bevordert. Tijdens deze bijeenkomst werd er een toelichting gegeven op de activiteiten van Igitur. Het 
ontwikkelen en beheren van elektronische publicaties met o.a. een demo van het Open Journal System, het 
beheer van de Institutional Repository en projecten op het gebied van digitaal archiveren 
 
Studiemiddag  
Op 9 oktober organiseerden Michelle van den Berk en Hubert Krekels in Den Haag een goedbezochte 
studiemiddag rond het thema "de rol van de bibliotheek bij het ontsluiten van datasets". Sprekers waren: John 
Doove (SurfShare projectcoördinator) - Datasets als verrijking voor traditionele publicaties; Maarten Hoogerwerf 
(DANS) - Datasets, verrijkte publicaties en de rol van DANS; Frits van Latum (Manager Digital Product 
Development TU Delft) - 3TU Datacentrum ; Frits van Evert (Wageningen UR) - Het nut van data-archiving voor 
de onderzoekspraktijk; Rob Grim (Research Data Specialist, Library and IT Services, Tilburg) - Onderzoeksdata 
in de bibliotheek: tijd voor een nieuw informatiespecialisme? Ervaringen uit de praktijk. Er ontstond een levendige 
discussie over de rol van de Data Librarian. De presentaties staan op de website. 
 
NVB-Jaarcongres in de Reehorst te Ede-Wageningen op 9 november 2009 
Tijdens het NVB jaarcongres is de jaarlijkse ALV voor de WB gehouden. Het voorlopige verslag vindt u op de 
website.  
 
LinkedIn 
In 2009 werd LinkedIn als NVB-WB netwerk

3
 ingesteld door Marian Papavoine. Er waren eind december 141 

leden aangemeld. 
 
2.2.4  Werkgroepen 
Binnen WB-verband zijn zes werkgroepen actief.  
 
- De Werkgroep Economie en Bedrijfswetenschappen heeft een nieuwe secretaris als opvolger van Paul 
Plaatsman. Zij communiceren met elkaar via Surfgroepen. 
- Van de Werkgroep Filosofie is Lidie Koeneman contactpersoon. De werkgroep bestaat sinds 1980 en 11 
instellingen zijn lid. Een keer per jaar is een bijeenkomst op locatie, hier worden ook thema’s besproken zoals 
GOO of collectievorming. Een aantal leden zijn met FPU, daarvoor zijn jongeren in de plaats lid geworden. In 
2010 komt de werkgroep in Nijmegen bijeen. Het verslag 2006-2009 staat op de website van de NVB, onderdeel 
WB.  
- De Werkgroep Informatiebalies (HB-WB) ligt stil. 
- De Werkgroep LOOWI meldt bij monde van voorzitter, Kees Hopstaken, vol trots dat de brochure met een 
vertaling van normering Informatievaardigheden van ACRL/ALA gereed is, met dank aan de WB voor de 
financiele steun. Zij zijn actief via een wiki, en ook op Bibliotheek 2.0. www.loowi.org 
- Van de Werkgroep Sociaal-Wetenschappelijke Informatie staat het verslag 2008 op de website. 
- De Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken is in 2006 opgericht. De voorzitter is Michel Wesseling. 
In 2009 hebben ze als resultaat geboekt: ze zijn geassocieerd lid van de UKB en hebben daardoor betere 
toegang tot informatie die voor hen van belang is. WSWB-leden hebben ook toegang tot Surfdiensten, contracten 
van de UKB, en een speciaal aanbod van OCLC waarin ze met een gereduceerd tarief toegang hebben tot 
Picarta en de GGC. Daarnaast is recent door Pica een subsidie van 75.000 euro toegekend aan 5 bibliotheken 
(Geldmuseum, ISS, Unesco IHE, Rijksmuseum en Aletta) om het mogelijk te maken hun unica toe te voegen aan 
de GGC.  
 
Website http://www.nvbonline.nl/159/wetenschappelijke_bibliotheken.html 
 
De WB-site biedt duidelijke informatie over de eigen afdeling en activiteiten. De webmaster is Marian Papavoine. 

Het webadres is: http://www.nvbonline.nl (→ afdelingen → WB).  

                                                                 
3
 http://www.linkedin.com/groups?gid=85716&goback=%2Egdr_1239041947613_1 
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2.3 Afdeling Biomedische Informatie (BMI) 

2.3.1  Ledental 

Eind 2009 bedroeg het aantal leden van de afdeling 275 (2008: 322), waarvan 128 (2008: 147) lidinstellingen en 
116  (2008: 175)persoonlijke leden. 

2.3.2 Bestuursaangelegenheden 

Het BMI Platform is in 2005 ingesteld en bestaat uit de leden van het BMI-bestuur en vertegenwoordigers van alle 
BMI-commissies en -werkgroepen. Het Platform is in 2009 twee keer bijeen gekomen: op 2 februari en 29 
september. De vergadering van 2 februari was hoofdzakelijk gewijd aan de voorbereiding van de BMI-themadag 
op 10 maart. In de vergadering van 29 september kwam o.m. aan de orde de financiële problemen van de NVB 
en de gevolgen voor de BMI-begroting. Daarnaast werd het BMI-Jaarplan besproken en een notitie over het 
beleid van de Commissie Bij- en Nascholing (CBN). Het BMI-bestuur is in 2009 twee keer bijeen gekomen: op 12 
augustus en op 29 september. In deze vergaderingen kwam aan de orde: komende bestuurswisselingen, het 
jaarverslag, de financiele verantwoording en beleidsvoornemens.  
 

2.3.3 Bijeenkomsten en ledenvergaderingen 

Ledenvergadering 
Er vond in 2009 één Algemene Ledenvergadering van de BMI plaats: tijdens het NVB Jaarcongres op 12 
november in De Reehorst in Ede. In de lunchpauze was de BMI vertegenwoordigd in een promopoint, waarbij de 
bestuursleden aanwezig waren voor een meet & greet, de CBN voor nadere toelichting op het cursusprogramma 
en de werkgroep Web&Z voor informatie over bijeenkomsten.  
 
Voorjaarsdag 
De gezamenlijke voorjaarsbijeenkomst van BMI/CCZ/BPZ/WEB&Z vond plaats op dinsdag 10 maart 2009 bij 
Symfora te Amersfoort. De dag werd voorbereid met vertegenwoordigers van de werkgroepen en de leden van 
het BMI Platform. Gedurende deze dag vonden ook de ledenvergaderingen van BPZ en CCZ plaats. De dag had 
als thema “Kennismanagement” en bestond uit een interactief programma met workshops. Boyd Hendriks, een 
ervaren trainer en consultant op het gebied van kennismanagement, verzorgde een inleidende presentatie en 
begeleidde de workshops. In zijn inleiding besprak hij de aanpak van kennismanagement door bibliotheken, het in 
kaart brengen van de kernprocessen van de klant, kennismanagement bij projecten en kansen en struikelblokken 
bij kennismanagement. Annemarie Koomen, senior informatiespecialist bij het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) hield een presentatie over de de transformatie van de CBS-bibliotheek van traditionele bibliotheek naar 
modern kenniscentrum. In de middag werden de aanwezigen ingedeeld in werkgroepen per type bibliotheek (bijv. 
bibliotheken van UMC’s, bibliotheken van psychiatrische instellingen etc.). In deze werkgroepen werd nagedacht 
over de praktische toepassing van kennismanagement binnen de eigen organisatie of instelling. Na afloop kon 
iedereen elkaars ideeën bekijken en beoordelen aan de hand van grote vellen papier met geeltjes. Het winnende 
idee - dat beloond werd met een mand heerlijke paaseieren -, kwam van de groep ziekenhuisbibliotheken die 
voorstelden om als bibliotheek aan te sluiten bij ziekenhuisbrede speerpunten en daar met behulp van web 2.0 
technieken een kennisomgeving voor in te richten. Op de themadag werd ook de algemene ledenvergaderingen 
van CCZ gehouden.  
 
2.3.4 Werkgroepen en Commissies 
 
CCZ (Centrale Catalogus Ziekenhuizen) 
 
De CCZ telde in 2009 107 leden. 

 

Bestuursaangelegenheden 
Tijdens de jaarvergadering op 10 maart 2009, is afscheid genomen van Tanja van Bon. Zij wordt opgevolgd door 
Joost Gijselhart. Daarmee is de samenstelling van het bestuur als volgt: Ingeborg van Düsseldorp (werkzaam bij 
Medisch Centrum Leeuwarden, voorzitter); Anneke Grit (werkzaam bij Dimence, secretaris); Daphne Smit 
(werkzaam bij Gelre Ziekenhuizen, penningmeester), Joost Gijselhart (werkzaam bij KWFkankersbestrijding, 
algemeen bestuurslid). 
 
Beleid en visie 
In 2009 is vanuit het bestuur nagedacht over de verdere vormgeving van de CCZ. Blijft de CCZ een werkgroep 
van de BMI of niet? Hoe kunnen de verschillende afdelingen betere aansluiting vinden bij elkaar? Aan het einde 
van 2009 is de intentie uitgesproken om meer de samenwerking op te zoeken tussen BMI, CCZ en BPZ. Zeker op 
het gebied van consortia liggen er mogelijkheden voor de toekomst. 
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Werkgroep consortium elektronische producten 
Naar aanleiding van het verzoek van de leden is een werkgroep consortium elektronische producten opgericht. 
Door deze werkgroep is een inventarisatie van wensen gemaakt. Naar aanleiding daarvan is de werkgroep met 
verschillende agenten en uitgevers in gesprek gegaan. Dat heeft voor 2009 geresulteerd in een aantal 
gezamenlijke contracten: 

- E-books Springer/BSL 

- Cochrane Library/Wiley 
De gesprekken die in 2009 zijn gevoerd met Elsevier hebben helaas niet tot een positieve uitkomst geleid. In 
2010 worden nieuwe mogelijkheden besproken. 
 
Workshops 
Evenals twee jaar geleden zijn ook dit jaar workshops georganiseerd. Dit keer kwamen de volgende onderwerpen 
aan de orde. 

• De Cochrane Library door Edith Leclerq (Dutch Cochrane Center) 

• Met PubMed de boer op in het ziekenhuis door Godelieve Engbersen (St. Elisabeth), Chantal den Haan (St. 
Lucas Andreas) 

• LinkResolvers door Marjan Bakker (Medisch Centrum Alkmaar) 

• Bibliotheek 2.0 : een kwestie van “trial and error” door Annie Hendricks en Henny Boereboom (GGZ Noord- 
en Midden Limburg) 

 

Win-IBW 
De cursus Win-IBW is in 2009 voor de laatste keer verzorgd door Trijntje Lucassen, Symfora. Door verandering 
van functie heeft zij geen gelegenheid meer deze cursus te verzorgen. Op dit moment is de functie van docent 
Win-IBW vacant. 
 
NLM 
De werkgroep NLM werkt hard aan de afronding van de vierde herziene druk van de NLM. De verwachting is dat 
deze in 2010 zal verschijnen. 
 
CCZ-nieuwsbrief 
In 2009 is de nieuwsbrief 2x verschenen onder redactie van Sjors Clemens en Godelieve Engbersen. 
 
Communicatie 
De communicatiemiddelen van de CCZ zoals de discussielijst, de nieuwsbrief en CCZ-online worden intensief 
gebruikt voor het uitwisselen van informatie en het delen van kennis.  
 

BPZ (Bibliothecarissen van Psychiatrische Zorginstellingen) 
 
Bestuursaangelegenheden 
In 2009 heeft het BPZ-bestuur 4x vergaderd. Er zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden, in april en 
november. Ook was het bestuur vertegenwoordigd op het NVB-congres in november. 
 
Op de algemene ledenvergadering in april zijn 3 nieuwe bestuursleden benoemd, waarmee het bestuur alsvolgt is 
samengesteld: Hubert Diemel, voorzitter; José Wellink, penningmeester; Martin van Veen, secretaris; Fieke 
Bannink, algemeen lid 
 
Op diezelfde vergadering is het financieel jaarverslag na controle door een kascommissie goedgekeurd. 
 
Het nieuwe BPZ-bestuur heeft voor de komende periode de volgende speerpunten benoemd: 

• Grondslag BPZ 

• Kwaliteitsverbetering / deskundigheidsbevordering 

• Intensievere samenwerking met de CCZ 

• Kritische blik naar uitgevers (prijs, kwaliteit, consortia) 
 

WEB&Z (Werkgroep Elektronische Bronnen & Zoeken) 
 
De Werkgroep Elektronische Bronnen en Zoeken is in 2009 twee keer bijeen geweest.  
 
Op 21 april was WEB&Z te gast bij het UMC Nijmegen met 20 deelnemers. In het welkomstwoord door Janny van 
Keeken, bibliothecaris van de Medische Bibliotheek van het UMCN, kwam o.a. aan de orde hoe de MB bezig is 
het contact met haar gebruikers te versterken is: door sleutelfiguren van afdelingen te bezoeken en met hulp van 
een digitale balie.  
 
De mogelijkheden van de Cochrane Library werden uitgebreid uit de doeken gedaan door Edith Leclercq, Trials 
Search Coordinator bij de Cochrane Collaboration. Ingrid Riphagen, adviseur bij onderzoek aan de Norges 
Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet in Noorwegen, heeft aan de hand van een concrete vraag de methodiek 



Jaarverslag NVB 2009  12 
 

 

van PICO’s laten meebeleven en diverse tips en trucs laten zien. Elmie Peters, collectie- en informatiespecialist 
bij de MB van het UMCN, vertelde over de organisatie van de MB en de diverse lopende projecten.  
 
In het huishoudelijke deel van de bijeenkomst kon gemeld worden dat WEB&Z onder NVB-BMI valt. Afgesproken 
werd de website van WEB&Z nader in te vullen. Ook werd afgesproken een gezamenlijke reactie aan BSL te 
sturen over de problemen met de nieuwe online versie van het NTvG. 
 
Op 7 december kwam de werkgroep in de UB van Maastricht, locatie Randwijck, bijeen met 18 deelnemers. Jos 
Fransen, procescoördinator Onderwijs van de UB, liet de aanpak van het informatievaardigheden onderwijs bij de 
UB zien, met o.a. een zelftoets aan het begin om de motivatie te verhogen en interactieve werkwijzen.  
 
Fons van den Eeckhout, accountmanager van de UB voor drie Randwijck faculteiten, gaf inzicht in het ontstaan 
en de organisatie van de UB Maastricht rond het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO).  
 
Gregor Franssen, collectiespecialist, liet zien hoe de UB de big deals evalueert. Ook landelijk loopt er een 
tijdschriftevaluatie-project.  
 
Esther Joosten, servicemanager Informatieverstrekking, lichtte de voorzieningen en taken voor de 
informatieverstrekking bij de UB toe.  
 
Gerdien de Jonge, biomedisch informatiespecialist bij de MB Erasmus MC, lichtte het product Primal Pictures, 
een dynamische anatomie-atlas, toe.  
 
Hans Ket, informatiespecialist MB VU, stelde voor een keer verpleegkundige bronnen te vergelijken. Ook stelde 
Hans voor om meer met zoekfilters te doen: beschikbaar stellen, commentaar geven en eventueel valideren.  
Gerdien gaf een korte impressie van de veranderingen in PubMed (power point van Louis Volkers, Erasmus MC). 
Het belang van delen van handleidingen e.d. op de WEB&Z wiki werd weer genoemd. Opgemerkt werd dat 
artikelen die via repositories vrij toegankelijk zijn, via PubMed en andere literatuurkanalen niet goed te vinden zijn.  
Gerdien lichtte kort de mogelijkheden van Web 2.0 toe met voorbeelden uit de medische sector (power point van 
Wichor Bramer, Erasmus MC).  
 
Rob van Spronsen van SPCORP, gaf verslag van het congres PharmaBioMed 2009. Voorgesteld werd de 
huidige EBM-bronnen een keer nader te bekijken en te vergelijken. De markt voor referentie management 
software is in beweging en er bleek behoefte aan een nadere vergelijking van programma’s, prijzen en 
mogelijkheden.  
 
CBN (Commissie Bij- en Nascholing) 
In 2009 verzorgde de Commissie Bij- en Nascholing  een aantal cursussen. 
 
De eerste de bekende Pubmed-cursus op 12 januari (PubMed I), 23 februari (PubMed II) en 20 april (PubMed III) 
met als docenten Dieuwke Brand en Suzanne Bakker in de Openbare Bibliotheek te Utrecht. 
 
In een vijftal sessies werd aandacht besteed aan 'Kritisch lezen' onder leiding van docent  Dr. W. Tjon A Ten. 
 
De cursus 'Trials Registers & Search Filters' werd gehouden op 24 en 25 november met als docenten Carol 
Lefebvre and Julie Glanville. 
 
De cursus ' Foliage' bestond uit vier weken afstandsonderwijs (vergelijkbaar met schriftelijke cursussen, maar dan 
gebruik makend van e-mail en web-toepassingen) en een workshop van een hele dag. Als docenten traden 
Andrew Booth en Claire Beecroft (University of Scheffield) op. 
 
Tenslotte moet een cursus 'Presenteren' genoemd worden, gehouden op 10 en 17 maart bij 'De Eenhoorn' te 
Amersfoort. 
 
Biomeditaties 
In 2009 is één aflevering van Biomeditaties verschenen. 

 
2.4 Afdeling Prissma  
 
2.4.1  Ledental 
Eind 2009 bedroeg het aantal leden van de afdeling 560 (2008: 678), waarvan 181 (2008: 236) lidinstellingen en 
379 (2008: 442) persoonlijke leden.  
 
2.4.2  Bestuursaangelegenheden 
In 2009 maakten deel uit van het bestuur: Martijn de Breet, voorzitter; Erwin la Roi, secretaris; Hans de Man, 
penningmeester; Margo Blikman, lid; Daphne Depassé, lid en Lilian van der Lugt, lid.  
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2.4.3  Bijeenkomsten en ledenvergaderingen 
Het eerste evenement vond plaats op 9 februari bij het Stadsarchief Amsterdam als ‘Kijkje in de Keuken’.  
Het Stadsarchief van Amsterdam, met meer dan 35 kilometer archieven, opende in september 2007 haar deuren 
in het indrukwekkende Gebouw De Bazel, "de tempel aan de Vijzelstraat" in Amsterdam, dat voor dit doel volledig 
is aangepast. Het Stadsarchief zelf heeft deze verhuizing aangegrepen om vergaande innovatie in te voeren in 
haar bedrijfsvoering, de opslag en de publieksvoorzieningen. 
 Het Stadsarchief moet zowel achteruit als voorruit kijken, waarbij 'achteruit' staat voor de functie van het 
archiveren, het gebouw en de presentatie naar het publiek, de klanten en 'vooruit' voor de verdere omslag van 
fysiek naar digitaal van alle archiefstukken en verbetering van de presentatiemogelijkheden en de 
betrouwbaarheid van de informatie.  
 Aan het onderbrengen van het Stadsarchief in het voormalige bankgebouw is het nodige vooraf gegaan. 
Het Stadsarchief leek ook te groot voor het nieuwe pand, maar door de ruimte (30.000 m²) goed te benutten, 
paste het archief uit de veel grotere gebouwen aan de Amsteldijk (60.000 m²) toch - o.a. door over te stappen van 
collectie- op formaatberging. Het gebouw heeft nu meerdere functies: stadsboekwinkel, filmzaal, cafe, 
studiezalen, waar mensen met plezier komen en kennis uitwisselen. De bezoekerscijfers weerspiegelen de 
geslaagde transformatie naar een publieksvriendelijk gebouw: van 30.000 bezoekers aan de Amsteldijk naar 
120.000 bezoekers in 2008! 
 Als afsluiting van het 'Kijkje' kregen de circa 80 deelnemers een borrel aangeboden door het 
Stadsarchief.  
 
Op 20 april organiseerde Prissma wederom een 'Kijkje in de Keuken', nu bij het bezoekerscentrum van De 
Nederlandsche Bank (DNB), gevestigd is in een van de 13 pakhuizen aan de Achtergracht in Amsterdam. 
 Wim van Workum, afdelinghoofd van de afdeling DIB (Documentaire Informatie en Bibliotheek), 
verzorgde de introductie waarin hij vooral inging op de veranderde wereld op informatiegebied en de visie op de 
toekomstige afdeling DIB, met als doelstellingen kennis delen en kennis afschermen (een interessante 
tegenstelling!) en het kunnen afleggen van verantwoording. Ter afsluiting draaide de film ‘Werken aan 
vertrouwen’, waarin een beeld wordt gegeven van de taken van DNB. 
 
Op 14 mei organiseerde Prissma voor de zesde keer haar jaarlijkse Kennismiddag bij en gesponsord door Swets 
met als thema ‘Nieuwe dimensies voor de Informatieprofessional'. Ditmaal bestond het uit een zeer dynamisch 
programma verzorgd door Jeff Kooyman, Maarten Koenen en Desiree van de Broek van de M-Factor. De focus 
was nu eens niet gericht op diensten, producten en de techniek van het vak, maar op de belangrijkste 
productiefactor: onszelf! Na een goed verzorgde lunch in Huize Dever belandden de 60 deelnemers in een 
middagvullend actieseminar. Verrijkt met veel inzichten hoe je jezelf als professional kunt veranderen om beter in 
te kunnen spelen op een veeleisende en snelveranderende omgeving keerden de deelnemers terug naar Huize 
Dever voor de aangeklede borrel. 
 
Op 27 mei organiseerde Prissma samen met JBR Consultants de cursus 'Fundamentals of Finance'. De 
deelnemers werd een denkkader aangeboden die een goede basis biedt voor de waardering van financiële 
gegevens en om een betere gesprekspartner te worden bij financiële discussies.  
 Deze cursus schetst een raamwerk dat de deelnemers inzicht geeft in de grote lijnen van financieel 
beleid. Kennis over de essentiële financiële onderwerpen wordt in deze cursus verdiept en verbreed. Na afloop 
zijn de deelnemers in staat de balans in zes groepen in te delen tot een "blokkendoos", de gevolgen van 
veranderingen binnen de blokken voor de gehele blokkendoos te beoordelen, een aantal ratio's te bepalen en 
deze te waarderen, de winst- en verliesrekening op te zetten in grote groepen, de link tussen de balans en de 
winst- en verliesrekening te leggen, de cash-flow vast te stellen en daarmee de belangrijkste financiële 
parameters te berekenen.  
 
Verder was Prissma aanwezig op het congres 'Kennis in Praktijk' dat op 10 juni was georganiseerd door 
Essentials Media in Rotterdam. Tijdens dit congres vond de uitreiking plaats van de Gouden Prissma aan de 
winnaar Davied van Berlo, bedenker van het succesvolle initiatief ‘Ambtenaar 2.0’, door de voorzitter van 
Prissma, Martijn de Breet. Davied is door een vijfkoppige vakjury verkozen tot Informatieprofessional van het Jaar 
2009. 
 Tevens werd het boek 15 Praktijkverhalen over kennismanagement gepresenteerd, geschreven door de 
bestuursleden Daphne Depasse en Erwin la Roi. De boekpresentatie op dit congres gaf dit boek de aandacht die 
het verdiende. Na afloop kon ieder congresbezoeker een gratis exemplaar in ontvangst nemen. 
 
Op het jaarlijkse NVB congres op 12 november in Ede vierde Prissma haar eerste jubileum met smakelijke 
stroopwafels. Meer dan 700 stroopwafels vonden gretig aftrek in de hal van De Reehorst. 
 
In 2009 heeft de afdeling geen Algemene Ledenvergadering gehouden. 
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2.5 Afdeling Juridische Informatie (JI) 
 
2.5.1  Ledental  
Eind 2009 bedroeg het aantal leden van de afdeling 210 (2008: 231), waarvan 93 (2008: 105) lidinstellingen en 
117 (2008: 126) persoonlijke leden.  
 
2.5.2  Bestuursaangelegenheden 
In 2009 heeft het bestuur van de JI het beleid van het vorige jaar voortgezet. De intentie is om twee keer per jaar 
een activiteit voor de leden te organiseren, waaronder een ALV met een speciale JI-dag en het aanbieden van 
een cursus of lezing. 
 
Er is aandacht uitgegaan naar het interim-bestuur van de NVB en de perikelen rondom bestuur en financiën. 
Vanuit het JI bestuur heeft Emke van Breugel sinds december 2008 zitting in het hoofdbestuur van de NVB voor 
het cluster JI, SB en BMI. Zij woonde hiervoor de vergaderingen bij en nam deel en organiseerde mede een 
aantal bijeenkomsten waar gekeken werd naar de nieuwe koers die de NVB wil gaan varen. 
 
Voor het JI bestuur zijn er 7 bestuursvergaderingen geweest, tevens zijn er een aantal nieuwsbrieven aan de 
leden verstuurd. 
 
2.5.3  Bijeenkomsten en vergaderingen 
In het voorjaar heeft de JI haar jaarlijkse bijeenkomst gehouden, waar de ALV een onderdeel van uitmaakte.  Dit 
jaar was de JI te gast bij de Juridische Bibliotheek van de Universiteit Leiden. Het was een zeer interessante dag 
met een lezing van Laurens Mommers over de interface van Legal Intelligence en alle aspecten van juridisch 
zoeken in het Gravensteen, één van de oudste gebouwen van Leiden. Hier werd tevens de koffietafel verzorgd en 
de ALV gehouden. Tijdens de ALV is het huidige bestuur herkozen. De samenstelling van het bestuur in 2009 
was als volgt: Marjolein Tjalma (voorzitter), Björn Ros (secretaris), Jaap Boere (penningmeester), Emke Clifford 
Kocq van Breugel (algemeen lid) en Ted van Tol (aspirant lid).  Helaas is het aspirant lid wegens te drukke 
werkzaamheden bij zijn werkgever Jongbloed boekhandels voortijdig afgehaakt in de loop van het jaar. 
 
Tijdens de ALV is er oproep gedaan om nog meer nieuwe bestuursleden te werven, hetgeen echter niet het 
beoogde resultaat opleverde. 
 
Het financieel verslag is goedgekeurd door de ALV en de algemene conclusie is dat de JI er redelijk goed voor 
staat. Daardoor is het mogelijk om in 2010 een meerdaagse lustrumreis te bekostigen. 
 
Er was een lunch in de Juridische Faculteit in het Kamerlingh Onnes gebouw en een rondleiding door de 
Juridische Bibliotheek. De dag werd afgesloten met een high tea in de Oranjerie van de Hortus Botanicus en een 
rondleiding door de tuinen  en kassen. 
 
In 2009 is de secretaris Björn Ros van de JI aanwezig geweest bij een congres van de International Association 
of Law Librarians (IALL) in Istanbul, een congres dat in 2010 in Nederland (Den Haag / Rotterdam / Leiden) 
gehouden wordt en waaraan de JI een bijdrage zal leveren door een speciaal ochtendprogramma te verzorgen. 
Gedacht wordt aan een themalezing over lucht- en ruimterecht omdat dit aansluit bij de onderwerpen van het 
Congres. Hiervoor zal Professor Pablo Mendes de Leon, hoogleraar op dit gebied aan de Leidse Universiteit 
gevraagd worden. 
 
Ook zal Emke van Breugel een kleine voordracht verzorgen over de JI en de NVB in het Engels. 
 
De JI kijkt vooruit naar het lustrumjaar 2010 waarin de JI haar 50-jarig bestaan viert met een lustrumreis naar 
Brussel, waar onder andere een bezoek zal worden gebracht aan de Europese Commissie. 
 
Ook zal de JI in samenwerking met de GO opleidingen proberen de cursus 'Effectief juridische informatie' zoeken 
te hosten bij de Leidse universiteit. Hiertoe zijn contacten gelegd tussen Emke van Breugel en Theo Verbeij van 
de GO. 
 
 

2.6  Afdeling Hogeschoolbibliotheken (HB)  
 
2.6.1  Ledental  
Eind 2009 bedroeg het aantal leden van de afdeling 158 (2008: 183), waarvan 66 (2008: 76) lidinstellingen en 92 
(2008: 107) persoonlijke leden. 
 
2.6.2  Bestuursaangelegenheden 
De afdeling NVB HB in de persoon van Dorine Korsten zou het onderwijscluster vertegenwoordigen in het VB,  
maar zij heeft, samen met twee andere bestuursleden, eind januari 2009 de deelname aan het bestuur beëindigd.  
 



Jaarverslag NVB 2009  15 
 

 

Na januari hebben de activiteiten van het bestuur van de HB stilgelegen. Vanaf september 2009 komt het 
HBbestuur weer regelmatig bij elkaar met een beperkte taakopvatting. Het bestuur van de HB fungeert in 2009 
uitsluitend als een evenementenbureautje. Het aantal onvervulbare vacatures in het HB-bestuur is de 
voornaamste oorzaak. De bestuursleden onderzoeken alle mogelijkheden om de voortgang van de afdeling HB in 
welke vorm dan ook te garanderen. 
 
2.6.3  Bijeenkomsten en vergaderingen  
Er werden in 2009 door de afdeling geen bijeenkomsten of vergaderingen georganiseerd. 
 
2.6.4  Werkgroepen & commissies 
Dit jaar was de afdeling Hogeschoolbibliotheken opnieuw vertegenwoordigd in de reiscommissie.  
 
Vertegenwoordigingen 
Binnen het SHB vertegenwoordigt bestuurslid Jan Companjen de link tussen de besturen van NVB-HB en SHB.  
 
Ledenvergadering 
Op 28 december is een ledenvergadering gehouden.  

 
2.7  Afdeling Openbare bibliotheken (OB) 
 
2.7.1  Ledenbestand 
Eind 2009 bedroeg het aantal leden 402 (2008: 520), waarvan 9 (2008: 16) lidinstellingen en 393 (2008: 504) 
persoonlijke leden.  
 
Van de afdeling werd voor het overige, evenals in 2008, geen jaarrapportage ontvangen. 

 
2.8  Afdeling Landelijke werkgroep Schoolmediathecarissen in het voortgezet  
 onderwijs (LWSVO) 
 
De LWSVO, vereniging van onderwijsmediathecarissen, is een beroepsvereniging van mediathecarissen in het 
voortgezet onderwijs en beheerders van open leercentra in het mbo. Doelen van de LWSVO zijn o.a. het 
bevorderen van overleg en samenwerking tussen deze functionarissen, het behartigen van de belangen van de 
beroepsgroep en het bevorderen van overleg en samenwerking met organisaties en instellingen die van belang 
zijn voor onderwijsmediatheken. De LWSVO heeft samenwerkingspartners zowel in de bibliotheek- als in de 
onderwijswereld. Ook in 2009 is gewerkt aan zowel het versterken van het bestuur als het activeren van de leden.  
 
2.8.1 Ledental  
Eind 2009 bedroeg het aantal leden van de afdeling 443 (460 in 2008), waarvan 417 (421 in 2008) persoonlijke 
leden en 26 institutionele leden (39 in 2008). Let wel dit zijn gecorrigeerde cijfers, gebaseerd op werkelijke 
ontvangsten, die getalsmatig overigens van gelijke orde zijn als die van 2006.  
 
2.8.2  Bestuursleden  
Geert op de Laak (penningmeester en technisch voorzitter); Mirjam Brugts (secretaris); Marga van Dongen;  
Ineke van Bunnik; Marian Hendriks; Sietske Boelens (aspirant lid vanaf 21 september 2009)  
Het bestuur is zeven keer in vergadering bijeen geweest.  
 
Overzicht taken en verantwoordelijkheden bestuursleden. Ieder bestuurslid is voor de verschillende activiteiten 
contactpersoon vanuit het bestuur.  
Beleidsondersteuning – Geert Op de Laak. Doel: het onderhouden van contact met de NVB over de 
beleidsmatige ondersteuning van de LWSVO.  
Digitale nieuwsbrief - Mirjam Brugts. Doel: contact onderhouden met de redactie van de nieuwsbrief.  
Website beheren - Mirjam Brugts . Doel: zorgen voor een actuele en aantrekkelijke website.  
Aansluiting NVB - Geert op de Laak. Doel: namens het bestuur bewaken van het voortgangstraject van de 
aansluiting bij de NVB.  
Contact regiogroepen - Marian Hendriks. Doel: het onderhouden van persoonlijke contacten met de 
vertegenwoordigers van de regiogroepen.  
Deskundigheidsbevordering - Ineke van Bunnik en Sietske Boelens. Doel: het onderhouden van de contacten met 
de samenwerkingspartners die cursussen aanbieden.  
Landelijke Dag – Ineke van Bunnik. Doel: het organiseren van de Landelijke Dag.  
Congres NVB/OCN – bestuur. Doel: participeren in de organisatie van het congres.  
Herziening themalijsten Nederlands en basisvorming – Geert op de Laak. Doel: het bijhouden van de lijsten om 
t.z.t. geactualiseerde uitgaven te laten produceren.  
Promotie mediatheek - Geert op de Laak en Marian Hendriks. Doel: promotie van de mediatheek in het onderwijs, 
vooral bij de beleidsmakers en schoolmanagers.  
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Beroepsprofiel – Mirjam Brugts. Doel: Herziening van het hbo-beroepsprofiel.  
  
Internationale contacten – Sietske Boelens  
Doel: het onderhouden en uitbreiden van de contacten met diverse internationale organisaties (ENSIL, IASL).  
Leesbevordering/Stichting Lezen – Marga van Dongen  
Doel: Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen met betrekking tot leesbevordering.  
 
Mediacoach – Mirjam Brugts  
Doel: bijdrage vanuit de LWSVO leveren voor het blad Mediacoach.  
 
2.8.3  Algemene Ledenvergadering  
De algemene ledenvergadering was op 16 april 2009. Het was een goed bezochte en gezellige vergadering. De 
inleiding voor het middagdeel met als thema “Literatuuronderwijs in de tweede fase” werd verzorgd door Theo 
Witte, waarna een forumdiscussie o.l.v. Wendy de Graaff is gehouden. De forumleden waren: Theo Witte, Daan 
Beeke - Stichting Lezen betrokken bij ‘Lezen voor de lijst’, Marion Gosewehr – mediathecaris Haemstede Barger 
school voor VMBO, Els Wijermans – mediathecaris Koningin Wilhelmina College Culemborg, Peter Fonck - 
docent Nederlands St-Gregorius College Utrecht, twee leerlingen havo en vwo St-Gregorius College Utrecht. 
 
2.8.4  Werkgroepen en commissies/activiteiten  
 
Vergadering regiovertegenwoordigers LWSVO  
Op 3 december 2009 zijn de regiovertegenwoordigers onder leiding van Marian Hendriks bij elkaar geweest. Het 
was een goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst. Regiovertegen-woordigers geven aan het prettig te vinden 
één maal per jaar te vergaderen. Hierdoor is de terugkoppeling en betrokkenheid naar het bestuur aanzienlijk 
groter. Naast de praktische uitwisseling is er gesproken over de Krantenbank en het concept Huishoudelijk 
Reglement Regiogroepen.  
 
Concept Huishoudelijk Reglement Regiogroepen  
Naar aanleiding van het overleg met de regiovertegenwoordigers in 2008, hebben Marian Hendriks en Marieke 
Heemskerk een concept Huishoudelijk Reglement Regiogroepen voorbereid. Het Huishoudelijk Reglement 
Regiogroepen is eerst besproken in het bestuur, waarna deze is voorgelegd tijdens de 
regiovertegenwoordigersbijeenkomst van 3 december jl. Op- en aanmerkingen zijn verwerkt en tijdens de ALV 
van april 2010 zal het Huishoudelijk Reglement Regiogroepen worden vastgesteld.  
 
Website  
José Hageraarts en Bart Vervaecke hebben zitting in deze werkgroep. José Hageraarts heeft Mechteld Leemans 
opgevolgd. José draagt er zorg voor dat de aangeleverde stukken op de website gezet worden. Bart is de 
technische man. Hij zorgt ervoor dat het stuk op een juiste manier op de site komt. Helaas is afgelopen jaar 
gebleken dat dit een moeilijk proces is, daar de site lastig te beheren valt en dat de NVB vooralsnog niet in staat 
is een gebruiksvriendelijkere site aan te bieden. Aankomend jaar zal bekeken/onderzocht worden of de LWSVO 
de site van de NVB blijft gebruiken of dat er een link op de site van de NVB geplaatst wordt en het beheer van de 
website in eigen beheer kan worden gehouden.  
 
Nieuwsbrief  
Janine Halewijn, Kees Kok en Aart de Gooijer hebben zitting in de redactie van de Nieuwsbrief. Janine maakt de 
uiteindelijke versie die verstuurd wordt naar alle leden van de LWSVO. De Nieuwsbrief is in 2009 zes maal 
verschenen. De Nieuwsbrief is inhoudelijk in kwaliteit vooruit gegaan. Complimenten aan de redactie.  
 
Deskundigheidsbevordering  
 
GO-opleidingen  
In het kader van deskundigheidsbevordering zijn gesprekken geweest met GO-opleidingen voor het opzetten van 
een goede degelijke cursus voor mediathecarissen. De LWSVO wordt betrokken bij het actualiseren van de GO-
opleidingen.  
 
Expertmeeting Bibliotheekmedewerker  
Tussen ROC’s, ECABO en het werkveld is een bespreking geweest inzake het beroepscompetentieprofiel. Ook 
hierin heeft de LWSVO geparticipeerd. In samenwerking met de NVB, heeft ECABO (Nederlandse organisatie 
voor economisch en administratief beroeps onderwijs) een enquête gehouden onder de verschillende afdelingen 
van de NVB. 
 
Discussiestuk stimuleringsfonds deskundigheidsbevordering  
Vanuit de regio Utrecht is een voorstel tot wijziging van de eisen voor het stimuleringsfonds 
deskundigheidsbevordering gekomen. Het bestuur heeft dit inmiddels besproken en komt volgend jaar met een 
herziene/gewijzigde versie van eisen voor het stimuleringsfonds.  
 
HBO-Beroepsprofiel  
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Door de vergadering van april 2009 is er een commissie ingesteld om het HBO-beroepsprofiel te herzien. In deze 
commissie hebben Anke Elve, Judith de Lange, Els van Blokland en José Engberts zitting Het resultaat van de 
commissie wordt nog met de commissieleden en het bestuur nader besproken. Het is de bedoeling om het HBO-
beroepsprofiel op de ALV van 2011 aan de leden aan te bieden.  
 
Krantenbank  
In de periode van 8-1-2009 t/m 30-1-2009 heeft het bestuur onder haar leden een onderzoek gedaan naar een 
aantal vooraf bepaalde verbeterpunten van de Krantenbank nieuwe stijl. Aanleiding voor dit onderzoek waren de 
klachten van leden over de gebruiksmogelijkheden en het zoekgemak van de huidige Krantenbank, een versie 
die op essentiële onderdelen afwijkt van de Krantenbank oude stijl. Met de uitkomst zijn Marian Hendriks 
(namens het bestuur) en Henk Beekmans (lid LWSVO) gesprekken aangegaan met de VOB en LexisNexis. De 
VOB heeft inmiddels de eerste aanpassingen gedaan. Helaas is daarna stagnatie opgetreden en heeft de 
LWSVO de samenwerking met de VOB voorlopig opgeschort.  
 
Internationale contacten  
Sietske Boelens is in september 2009 naar de internationale conferentie van de IASL in Italië geweest. De 
conferentie: “Preparing pupils and student for the future” gaf een goed beeld van alle internationale 
ontwikkelingen in het schoolbibliotheekwerk. Het is opmerkelijk dat veel onderwerpen die in Nederland spelen 
(verhouding mediathecaris – docent of web 2.0) ook in het buitenland spelen. Het was een zeer geslaagde 
conferentie, waar veel inspiratie kon worden opgedaan. 
 
2.8.5  Stand van zaken aansluiting NVB  
Het besluit, genomen in de Algemene Ledenvergadering van 1 november 2007, om de LWSVO als zelfstandige 
vereniging op te heffen en als afdeling van de NVB verder te gaan, is in de LWSVO-ALV van april 2009 
aangehouden. De bestuurlijke en financiële problemen binnen NVB noopte ons tot een pas op de plaats. 
Besloten werd om een status-quo standpunt in te nemen, namelijk “De LWSVO blijft vooralsnog aspirant-
afdelingslid van de NVB en gaat voorlopig verder als een zelfstandige vereniging”.  
 
Na de Algemene Ledenvergadering van de NVB medio 2009 zou er een evaluatie plaats vinden door het 
LWSVO-bestuur met het NVB-bestuur. De ALV-NVB is door omstandigheden verschoven naar februari/maart 
2010. Hoewel de situatie bij de NVB zichtbaar verbeterd is, zal het LWSVO-bestuur pas na de ALV-NVB begin 
2010 een hernieuwd standpunt innemen. Tot zolang blijft de LWSVO een zelfstandige vereniging met de status 
van aspirant-afdelingslid.  
 
 

2.9  Special Interest Groups 
 
2.9.1  Special Interest Group Kennismanagement 
In de tweede helft van 2006 werd op initiatief van Henk Verbooy van uitgeverij Essentials de SIG 
Kennismanagement (KM) opgericht. Deze Special Interest Group past volledig in het voornemen van de NVB de 
vereniging uit te laten groeien tot een vereniging waarin ook kennis- en informatiemanagers zich thuis voelen. In 
2007 wordt voor de SIG KM een activiteitenprogramma ontwikkeld, gericht op de educatie van kennis- en 
informatiemanagers. Voorbeelden zijn netwerkbijeenkomsten, kleinschalige evenementen, en extra kortingen op 
grootschalige door Essentials i.s.m. de NVB georganiseerde kennismanagementcongressen. Conversie van de 
SIG KM naar NVB-afdeling behoort op termijn tot de mogelijkheden. 
 

2.9.2  Special Interest Group CI (Chemische informatie) 

 
Ledenbestand 

Opzeggingen: Sander Hornes (andere baan), overleden: Huub Schuurs. Nieuwe leden: Adrienne Noordermeer 

(DSM Delft), Reini van der Zee (DSM Delft), Helene Amatdjais-Groenen (RU Nijmegen). 

 

Vergaderingen en activiteiten 
In 2009 kwam de Special Interest Group Chemische Informatie (SIG-CI) driemaal bijeen: op 22 april (98ste 
vergadering), 28 september (99ste vergadering) en 9 december (100ste vergadering). 
 
Voor de 98ste vergadering waren wij te gast bij Akzo Nobel in Arnhem. Naast presentaties van de gast¬heren 
Herald Boevenbrink (over AkzoNobel als geheel) en Peter Schulenberg (over de octrooi¬afdeling) is er ook een 
presentatie van Herald over de scanfunctie in CA: hij heeft een goedkope manier gevonden om CA nummers van 
specifieke katalysatoren te selecteren uit een antwoordenset met behulp van Excel. Ulco Kooystra heeft 
onderzoek gedaan naar de Groningse hoogleraar Organische Chemie Backer. Natalie Zuiverloon bepleit het 
gebruik van Refworks in plaats van Endnote als literatuurmanagementsysteem. 
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De septembervergadering wordt bij Philips Research in Eindhoven gehouden. Deze is gelokaliseerd op de 
Hightech Campus, met als voordeel dat er veel kennisuitwisseling mogelijk is. Ruud Nagelkerke is onze gastheer. 
Frank Toolenaar (vroeger lid van de SIG-CI) doet uit de doeken hoe de fysieke bibliotheek van Philips gekrompen 
is t.b.v. de elektronische. Johan Lub onderzoek de chemische en biologische processen van eerste fasen van de 
ontwikkeling van tumoren, teneinde in een vroeg stadium geneesmiddelen ter plaatse te kunnen toedienen. 
Herald Boevenbrink ontvouwt de zoekacties die hij moet doen voor REACH: welke gegevens zijn al beschikbaar, 
en kunnen zo in een SharePoint database. Hij maakt gebruik van STN databases, Registry, enkele internet sites 
en Beilstein. Kasper Abcouwer heeft de gebruikersstatistieken van SciFinder van vier universiteiten van 1 dag 
geïnventariseerd. Zijn voorstel is om de beschikbare seats voor concurrents users te poolen, zodat, wanneer een 
gebruiker van de ene uni¬versiteit een login reject krijgt, hij toch nog doorgesluisd kan worden naar een vrije seat 
van een andere universiteit. Dit is bij CAS niet mogelijk. Sander de Kooter toont de nieuwe zoekmogelijkheden bij 
SciFinder on the Web: reaction similarity. 
 

Als tussendoortje was er op 30 september een bijeenkomst bij COBIDOC, georganiseerd door COBIDOC, op 
instigatie van de SIG-CI: er zou grote belangstelling zijn om de mogelijkheden van AnaVist te tonen. Twee SIG-CI 
leden presenteerden hun bevindingen: Ruud Nagelkerke en Floris Parlevliet. De opkomst was echter 
bedroevend: 2 SIG-CI leden en 1 niet-lid. 
 
De 100ste vergadering was in ruime mate aangekondigd, o.a. met een advertentie in Chemisch2Weekblad en in 
De InformatieProfessional, omdat deze ook was opengesteld voor niet-leden. Echter, het enige niet-lid dat zich 
opgaf kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. Reeds maanden van te voren was de keynote speaker 
uitgenodigd: dr. Debra Banville van Astra Zeneca (Wilmington, USA). Het programma was kaleidoscopisch, en 
werd in De Reehorst gehouden. De voertaal was Engels. Marja Maclaine Pont hield een inleiding over 30 jaar 
SIG-CI (voorheen Werkgroep Chemische Informatie). Banville sprak over chemical information mining. Kees den 
Uijl (Euroma), als representant van afnemers van informatie, aangeleverd door een chemische 
informatiespecialist, betoogde dat kleine bedrijven geen expertise hebben op het gebied van literatuuronderzoek, 
en dus aangewezen zijn op externe specialisten. Peter Rosenbrand (voormalig directeur COBIDOC) evalueerde 
de waarde van informatie. Het veld is erg veranderd: van papieren informatie naar digitale. Informatie wordt 
onmisbaar geacht voor innovatie. Paul Peters lichtte de rol van CAS toe voor de SIG-CI. CAS apprecieert de 
feedback van gebruikers ten zeerste. Verder laat hij een paar opvallende ontwikkelingen in de CAS database 
zien. Tot slot wordt er gediscussieerd over de toekomst van de chemische informatiespecialist. Moderator Maurits 
van der Graaf (Pleiade Consultancy) had 6 stellingen geponeerd, en zorgde ervoor dat er niet langer dan 15 
minuten per stelling wordt gediscussieerd. De toekomst ziet er redelijk rooskleurig uit. Tot slot werden de 
deelnemers getrakteerd op een overheerlijk diner van Italiaanse proeverijen, door Paul Peters, in casu: CAS. 
 
De SOR (Selected Organic Reactions) database kwam dit jaar opnieuw in de lucht: zij is gratis toegankelijk voor 
die universiteiten die gegevens hebben aangeleverd. 
 
Ter voorbereiding van de 100ste vergadering en ook ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan had Marja een 
historisch ovezicht geschreven en aangeboden als kopij aan De InformatieProfessional. Deze is niet geplaatst, in 
plaats daarvan is zij geinterviewd in het juni-nummer, in de rubriek: Professional in het Nieuws. 
 
Door het vertrek van enkele leden is het team dat onze website behartigt, geslonken tot één persoon: Kasper 
Abcouwer. Een uitbreiding van het team verdient aanbeveling. 
 
Door de credietcrisis was het enkele leden niet toegestaan te reizen naar de SIG-CI vergaderingen, omdat deze 
bijeenkomsten niet bedrijfskritisch waren. Hopelijk komt daar volgend jaar verbetering in. 
 
 
3 LEDENBESTAND  
 
Overzicht verloop ledenbestand in de afgelopen zeven jaar. 
 
cluster 
 
Stand per  

 
 
Totaal 

 
 
Pers. 

 
 
Inst. 

(4) 
 
SB 

(2) 
 
WB 

(4) 
 
BMI 

 
 
(LI) 

(4 ) 
 
JI 

(2) 
 
HB 

(3) 
 
OB 

 
 
(Vogin) 

 
 
(CIS) 

(2) 
 
LWSVO 

(1) 
 
Prissma 

               
31-12-2003 3504 2707 797 757 502 317 505 211 169 488 465 104 427  
31-12-2004 3387 2610

2
 777

1
 693 489 300 439 212 168 479 417 81 450  

31-12-2005 3287 2511 776
1
 631 477 285 —

3
 201 157 521

1
 392 —

3
 439 645 

31-12-2006 3258 2482 776
1
 637 473 298 —

3
 199 172 506 —

3
 —

3
 452 639 

31-12-2007 2702 2051 651 704 522 321 —
3
 234 183 533 —

3
 —

3
 506 681 

31-12-2008 2790 1959 831 713 499 322 —
3
 231 183 520 —

3
 —

3
 503 678 

31-12-2009 2620 1895 725 586 444 275 —
3
 210 158 402 —

3
 —

3
 443 560 

1
 waarvan 64 donateurs. 

2
 incl. 269 UBU-leden en 170 IDM-studenten. 

3
 opgenomen in Prissma. 
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4 JAARREKENING 2009 
 
Zie separate bijlage. 


