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Jaarverslag 2020
Aan de lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst over het jaar
2020. De vereniging bevordert de papierknipkunst in Nederland en legt contacten met en
tussen beoefenaren van de knipkunst. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van een
kwartaalblad de Knip-Pers, het verspreiden van informatie over tentoonstellingen, cursussen
en materialen, het organiseren van contactdagen en het ondersteunen van knipkringen.
Het jaar 2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar. In de eerste plaats legde de Covid-19
epidemie het land en het maatschappelijke leven volledig stil, waardoor ook de vereniging
vrijwel geen activiteiten kon ontplooien. Op de tweede had het bestuur de koers ingezet op
opheffing van de vereniging. Dankzij het virus kon de opheffingsvergadering niet doorgaan en
had een aantal leden de tijd om na te denken over de toekomst van de papierknipkunst in
Nederland. Het leidde ertoe dat nieuw elan de kop opstak en deze leden op zoek ging naar
mogelijkheden de vereniging te behouden. Wat volgde waren gesprekken met bestuursleden,
oud-bestuursleden, actieve leden, waarmee de kiem werd gelegd voor de toekomst. Meer dan
de helft van de leden steunde het initiatief van het aspirant-bestuur en sprak zich uit voor
behoud van de vereniging.
De komende jaren zal de vereniging haar boodschap blijven uitdragen en daarmee meer
mensen betrekken bij de papierknipkunst in al haar facetten. Dat kan het bestuur niet alleen;
daarvoor is ondersteuning van de leden onontbeerlijk. Met wederzijds respect en vertrouwen
kijken we uit naar een schitterende toekomst.
Dit verslag is opgesteld door het bestuur dat op 3 oktober aantrad. Het bestuur dat daarvoor
zitting had, is gevraagd een bijdrage aan dit jaarverslag te leveren, maar daarop is helaas niet
gereageerd. Waar dit verslag het eerste deel van het jaar beschrijft, is dit naar beste weten
opgesteld aan de hand van het secretarieel archief.
Aldus vastgesteld tijdens de online Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2021.

Bestuur
Bij aanvang van het verenigingsjaar bestond het bestuur uit:
voorzitter
Henk Kapitein
secretaris
Guus de Haan
penningmeester
Herm Noordzij (tot 17 augustus)
public relations
Harnold Smit
algemeen bestuursleden Tineke Dieks, Marion de Mooij, Elly Noordzij
Dit bestuur heeft, met uitzondering van de penningmeester, gediend tot 3 oktober. Het werd
voor de invulling van haar taken bijgestaan door:
ledenadministratie
Jan Strunk
krantenknipselarchief
Ali Appel en Gré Daman (ovl. 23 februari 2020)
redactie Knip-Pers
Ieke Boosman, Atelma van Strien, Hanneke Visser, Annette Zijlstra
Dit bestuur is in het verenigingsjaar drie keer bijeengeweest.
Als bestuur aangetreden in de de algemene ledenvergadering van 3 oktober:
voorzitter
Maja Houtman
secretaris
Gabie Bakker
penningmeester
Janjaap Luijt
redacteur
Hanneke Visser-Bardet
algemeen bestuurslid
Hannah Oud-Biemold
Dit bestuur werd bijgestaan door de volgende personen:
redactie Knip-Pers
Gabie Bakker (vormgeving), Ieke Boosman (tot 31 december), Paul
Borggreve (vanaf 1 december), Hanneke Visser (hoofdredacteur),
Annette Zijlstra (tot 31 december)
verzending boekwinkel Bertine Jongerius
Dit bestuur is vanaf juli drie keer fysiek en één keer online bijeengeweest. Tussendoor heeft
het dagelijks bestuur regelmatig overlegd. Een gemeenschappelijke vergadering met het
afgetreden bestuur heeft geen doorgang gevonden.
Leden
Bij aanvang het verenigingsjaar telde de vereniging 256 leden, waarvan er 6 wonen in het
buitenland. Gedurende het jaar mocht de vereniging 10 nieuwe leden verwelkomen, overleden
er 8 leden en beëindigden er 15 hun lidmaatschap. Met ingang van 1 januari 2021 lieten 8
nieuwe leden hun lidmaatschap ingaan, zodat op 1 januari 2021 het ledenaantal van de
vereniging 251 bedraagt.
Met de opheffing van de vereniging in het verschiet had een aantal leden zijn contributie niet
voldaan en was er weinig energie gestoken in de inning van achterstallige betalingen. Op 5
september telde de vereniging nog 208 betalende leden, op 3 oktober 2020 waren dat
inmiddels weer 223. Het nieuw aangetreden bestuur heeft in oktober en november veel nietbetalende leden gebeld om te informeren of ze nog lid wilden blijven. Velen hebben toen
alsnog de contributie voor 2020 voldaan.
Algemene Ledenvergadering
Aanvankelijk stond de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland voor 18 april 2020.
Vanwege beperkingen ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19 moest deze
vergadering worden verschoven naar later datum in het jaar. De alternatieve datum werd 3
oktober.

Eind juli schreef het bestuur had een buitengewone ALV uit op 5 september in de Pijler te
Lelystad met als enig vergaderonderwerp de opheffing van de vereniging. Deze vergadering
had tot doel om op de algemene ledenvergadering van 3 oktober een besluit tot opheffing te
kunnen nemen zonder dat twee-derde van de leden hier bij aanwezig of vertegenwoordigd
hoefde te zijn. Tijdens deze vergadering waren circa 30 leden aanwezig en hadden ruim 90
leden zich laten vertegenwoordigen. Toen bleek dat ruim 100 leden schriftelijk de voordracht
van een nieuw bestuur ondersteunden, is staande de vergadering het voorstel tot opheffing niet
in stemming gebracht.
Op 3 oktober vond de uitgestelde algemene ledenvergadering van 18 april plaats in de Pijler te
Lelystad. Hier waren ongeveer 35 leden aanwezig. De enige twee agendapunten waren de
decharge van het bestuur over het verenigingsjaar 2019 en de wisseling van het bestuur.
Daarna heeft het nieuwe bestuur haar plannen voor het komende jaar uiteengezet.
Knip-Pers
In 2020 verscheen de Knip-Pers drie keer. Het maart-nummer bevatte de aankondiging voor
de Contactdag en de algemene ledenvergadering waarin de vereniging zou worden opgeheven.
In het juni-nummer stonden alle artikelen die de redactie nog had liggen. Dit nummer was
daardoor extra dik. Gepland stonden na de opheffing nog twee papieren nieuwsbrieven,
waarvan er één is verschenen als aankondiging voor de buitengewone algemene
ledenvergadering van 5 september.
Het in oktober aangetreden bestuur en de nieuwe redactie waren niet in de gelegenheid nog
een september-nummer samen te stellen. Het derde nummer van het jaar is in 2020 daarmee
komen te vervallen. Het december-nummer lag 15 december bij de leden.
De nieuwe redactie heeft wijzigingen in de productie en de vormgeving van de Knip-Pers
aangebracht. De nieuwe vormgeving van de Knip-Pers werd verzorgd door Gabie Bakker.
Voor het drukwerk is overgestapt naar een goedkopere drukker en de verzending wordt nu
gedaan door leden in plaats van door een verzendhuis. Hierdoor blijven de kosten beter
beheersbaar.
Activiteiten
Contactdag
De Contactdag 2020 stond gepland voor 18 april. Vanwege beperkingen ter bestrijding van de
verspreiding van Covid-19 moest deze dag worden geannuleerd. Zodra het weer mogelijk is
wil het bestuur zo snel mogelijk een contactdag organiseren.
Knipkringen
Het aantal knipkringen bedroeg aan het begin van het jaar twintig stuks, waarvan mogelijk
enkele slapende. Vanwege de Covid-19 epidemie zijn zij na 12 maart niet meer bijeen
geweest. Vanwege deze beperking is er in oktober een Whatsappknipkring opgericht. Deze
telt rond de dertig leden. Er worden elke dag knipsels met elkaar gedeeld, scharen, papier en
andere zaken besproken. Resultaten van deze kring worden op Facebook, Instagram en de
website gedeeld.
Inmiddels is de Whatsappknipkring van Putten ook weer nieuw leven ingeblazen.
Boekwinkeltje
Verschillende leden hebben recent de vereniging boeken en jaargangen Knip-Pers geschonken
voor verkoop, waarbij de opbrengst ten goede komt aan het Lies Markus Fonds. Het waren er
zoveel, dat het bestuur voor de verkoop op internet een boekwinkeltje heeft opgezet. Op de
website van de vereniging staat een directe link naar het boekwinkeltje.

Boek Uit alle windstreken
In de aanloop de vereniging op te heffen, besloot het bestuur de leden te vragen een knipwerk
in te sturen voor een ‘Afscheidsboek’ als herinnering aan wat ooit was. Toen er een nieuw
bestuur aantrad en het duidelijk werd dat de vereniging vol nieuwe energie zou worden
voortgezet, kwam de aanleiding voor het boek te vervallen. De redactie, onder leiding van
Atelma van Strien, had echter al veel energie gestoken in het project en bijna 200 leden
hadden al werk ingestuurd. Deze mensen keken hoopvol uit naar het verschijnen van het boek.
Het nieuwe bestuur kon niet anders dan het besluit van het vorige bestuur uitvoeren.
Het boek is betaald uit de reserves van het Lies Markus Fonds.
Digitaal
Email
In de afgelopen jaren heeft email een hoge vlucht genomen en vrijwel iedereen beschikt
inmiddels over een eigen emailadres. Om beter en vaker met de leden te kunnen
communiceren streeft het bestuur ernaar om van zoveel mogelijk leden het emailadres te
kennen. Aan het begin van het verenigingsjaar was van iets meer dan de helft van de leden een
emailadres bekend. Na een belronde langs alle leden van wie de vereniging geen emailadres
bekend was, is inmiddels van 87% van de leden een emailadres bekend. De verwachting is dat
dit percentage verder zal stijgen.
Leden waarvan het emailadres bekend is ontvangen maandelijks een digitale nieuwsbrief, het
betalingsverzoek voor de contributie en de vergaderstukken voor de algemene
ledenvergadering per email. Leden waarvan het emailadres niet bekend is, blijven de
vergaderstukken per post ontvangen.
Website
De vereniging heeft al enkele jaren een eigen website. Op de website zoals die was, was veel
adresinformatie te vinden, de wettelijke informatie voor de ANBI-status en een kleine selectie
knipwerk. Het onderhoud van de website was uitbesteed aan het bedrijf Verclipt op Urk.
Direct na zijn aantreden heeft het nieuwe bestuur het contract niet verlengd en heeft het
beheer en onderhoud van de website zelf ter hand genomen. Ook is de domeinnaam van de
website op naam gezet van de vereniging.
De website is volledig vernieuwd met meer verenigingsnieuws, resultaten van
knip-initiatieven, aankondigingen van wedstrijden en cursussen. De mogelijkheid via de
website lid te worden is verbeterd en ook de mogelijkheid een lidmaatschap cadeau te doen is
toegevoegd. Van deze opties is ook direct gebruik gemaakt.
Daarnaast is een nieuwe privacyverklaring opgesteld.
Sociale media
Om online zichtbaar te zijn, zijn sociale platforms onmisbaar. De vereniging beschikte al over
een Facebook- en een Pintrest-account, maar daar was al geruime tijd niets meer mee gedaan.
Met hulp van verschillende mensen zijn de wachtwoorden achterhaald en zijn de bestaande
pagina’s nieuw leven ingeblazen.
Sindsdien staat vrijwel dagelijks op de Facebookpagina /papierknipkunst een nieuw knipsel,
een filmpje of een weetje. Deze pagina wordt beheerd door Gabie Bakker. Sinds de doorstart
in juni is het aantal volgers gegroeid van 170 naar 330 eind december 2020.
De Instagram-pagina van de vereniging volgt de Facebookpagina
De verenigingspagina op Pinterest wordt onderhouden door Hannah Oud-Biemold.

Digitale nieuwsbrief
Inmiddels beschikt het overgrote deel van de leden over een emailadres. Dit maakt het
mogelijk vaker contact te leggen met de leden. Hiertoe is het nieuw aangetreden bestuur
begonnen met de maandelijkse verzending van een digitale nieuwsbrief. Ook niet-leden
kunnen zich vrijblijvend abonneren op deze nieuwsbrief. Inmiddels heeft toezending van de
nieuwsbrief aan niet-leden al geleid tot nieuwe leden voor de vereniging. Eind december telde
de verzendlijst van de nieuwsbrief 46 niet-leden (waarvan er inmiddels 2 lid zijn geworden).
In het verenigingsjaar verscheen de maandelijkse digitale nieuwsbrief in oktober, november
en december.
Public relations
Met opheffing van de vereniging stonden de activiteiten voor public relations in de eerste helft
van het jaar op een laag pitje. In de tweede helft van het jaar waren het de Covid-19maatregelen die activiteiten in de weg stonden.
In september is er een nieuwe folder gemaakt, die naar wens regionaal kan worden aangepast.
Daarnaast zijn er, naar aanleiding van de tentoonstelling van Jan de Prentenknipper in het
Zeeuws Museum nieuwe posters gemaakt. Voor de vormgeving van het drukwerk zorgde
Gabie Bakker.
Voor de Verening van Vrienden van het Zeeuws Museum in Middelburg is een instructiefilm
gemaakt over papierknippen, die is opgenomen in een viruele rondleiding door de
tentoonstelling Jan de Prentenknipper. Daarnaast is een eenvoudige knipcursus geschreven
waarmee de vrienden thuis aan de slag kunnen.
Met het Museum van Papierknipkunst in Westerbork is contact geweest, maar vanwege de
Covid-19 beperkingen zijn hier geen activiteiten uit voortgekomen.
Voor maart 2022 is het Douanehuisje in Maassluis gereserveerd voor een tentoonstelling.
Lief en leed
In het verenigingsjaar ontvielen ons de leden: Meta Bardet, Gré Daman-de Haan, mw. C.
Glaser, mw. R. v.d. Gulik, dhr. S.K. Siegersma, mw. M.A. van Stokkum-Oldenbeuving, Joke
Verhave en Margreet van de Vlasakker.
Als bestuurslid verzorgde Tineke Dieks de digitale berichten aan mensen bij vreugdevolle en
verdrietige zaken. Met het aantreden van het nieuwe bestuur heeft de voorzitter deze taak op
zich genomen. Daarbij heeft zij er voor gekozen de mensen een kaart over de post te sturen in
plaats van een email.
Archief
Op 3 oktober is het verenigingsarchief overgedragen aan het nieuw aangetreden bestuur. Dit
bestuur is voornemens het archief in het voorjaar 2021 te inventariseren en herpakken, zodat
de periode van een archief-op-papier kan worden afgesloten. Gelijktijdig zal het bestuur een
protocol opstellen voor een digitaal archief, zodat het behoud voor de toekomst is
gewaarborgd.
Financiën
Vanaf 3 oktober is een wijziging in de uitvoering van de boekhouding aangebracht.
Ledenadministratie
De ledenadministratie werd tot 3 oktober gevoerd door Jan Strunk, die zelf geen deel
uitmaakte van het bestuur. De nieuwe penningmeester heeft er voor gekozen, mede op advies
van de afgetreden penningmeester en ledenadministrateur, deze taak op zich te nemen.

Internetwinkel
De vereniging bood via de website de mogelijkheid scharen, papier en boekjes te bestellen.
Deze internetwinkel maakte deel uit van de PR van de vereniging. Gebleken is dat er geen
voorraadadministratie is gevoerd en dat in de afgelopen vier jaar de inkoopkosten hoger waren
dan de opbrengsten. Dit vormde voor het nieuw aangetreden bestuur aanleiding te stoppen met
de internetwinkel. Bovendien bestaan er voldoende alternatieven om via internet scharen en
papier aan te schaffen.
ANBI-status
De Belastingdienst heeft de vereniging aangewezen als een culturele algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de vereniging onder voorwaarden aftrekbaar
zijn van de inkomstenbelasting. Deze giften komen ten goede aan het Lies Markus Fonds
waaruit projecten worden bekostigd die buiten de reguliere uitgaven van de vereniging vallen.
Voor een beter inzicht tussen de verenigingskas en het Lies Markus Fonds is voor beide een
eigen de staat van baten en lasten opgesteld.
In 2020 is één lid met de vereniging een overeenkomst voor periodieke schenking aangegaan,
waarin voor vijf jaar een jaarlijkse donatie van € 1.500 is toegezegd.
In februari en maart betaalde een groot aantal leden deelnamekosten voor de Contactdag die
had moeten plaatsvinden op 18 april. Een klein aantal van hen had zodra de eerste lockdown
was afgekondigd restitutie verzocht, het overgrote deel had dat niet gedaan. Het nieuw
aangetreden bestuur heeft in oktober besloten alle gegadigden alsnog in de gelegenheid te
stellen restitutie te verzoeken. Bleef dit verzoek achterwege, dan is dit bedrag aan het Lies
Markus Fonds toegevoegd. Slechts 2 leden verzochten alsnog restitutie.
Daarnaast heeft een groot aantal leden (al dan niet aangezet door het verschijnen van het boek
Uit alle windstreken) bij de contributiebetaling in december voor het volgende jaar, een extra
bedrag voor het Lies Markus Fonds gedoneerd.
Voor een lid met een bijstandsuitkering, dat moeite heeft de contributie te betalen, is de
contributie 2021 deels betaald uit het Lies Markus Fonds.
Automatische incasso vs. betaalknop
Slechts 17% van de leden maakte gebruik van de mogelijkheid om de contributie met een
automatische incasso te betalen. Voor het bestuur reden om van deze omslachtige manier van
contributieinning af te stappen en de leden te verzoeken hun contributie zelf over te maken
(iets dat 83% al deed). Nieuw is dat de leden die email kunnen ontvangen, werden
uitgenodigd hun contributie met een betaalknop in een email te betalen. Ruim 50% (!) van de
leden met een emailadres hebben van deze mogelijk gebruikgemaakt.
Vergoedingen
Sinds een aantal jaar ontvingen leden die iets voor de vereniging doen, naast een vergoeding
voor gemaakte kosten, een betaling voor hun werkzaamheden. Dit waren leden van de
redactie van de Knip-Pers en het boek Uit alle Windstreken, auteurs van artikelreeksen in
Knip-Pers en de ledenadministratie. Hoewel het geen wereldschokkende bedragen betrof, is
het nieuw aangetreden bestuur van mening dat de vereniging er is vóór leden, dóór leden en
dat betaling aan leden voor werkzaamheden voor de vereniging niet wenselijk is. Daarom
heeft het bestuur besloten achter dit beloningsbeleid een punt te zetten. Voor zover mensen
nog aanspraak konden maken op de oude regeling, hebben de meesten afgezien van
uitbetaling en kon het bedrag toegevoegd worden aan het Lies Markus Fonds.

Kascommissie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober is verzaakt een nieuw lid te kiezen
voor de kascommissie. Het bestuur heeft daarom een oproep geplaatst in de digitale
nieuwsbrief. Hierop hebben de leden Marjolein Henderson en Paul Borggreve aangeboden
deze taak voor het boekjaar 2020 op zich te nemen.

