
Jaarverslag VLSM - 2015 

 

In het jaar 2015 hebben twee ledendagen en drie bestuursvergaderingen plaats gevonden. 

 

Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2015 - Driestar te Gouda 

 

Deze voorjaars-ledendag wordt geopend door Janneke der Nederlanden. Zij deelt mee dat de 

nieuwe website draait onder de naam ‘Vereniging voor handschriftontwikkeling’. De naam VLSM 

blijft wel bestaan, maar naar buiten toe is voor deze naam gekozen, omdat hij beter vindbaar is, 

makkelijker te onthouden is en dat waar de vereniging voor staat, goed afdekt. 

 

Na het algemene jaarverslag, dat wordt voorgelezen door de voorzitter, volgt het  financiële 

jaarverslag van penningmeester Antoinet Nass. De conclusie is dat de vereniging geen rijke 

vereniging is en we interen op ons vermogen. 

Nelleke van der Wal en Elly Gorree hebben als kascommissie de stukken van de penningmeester 

in orde bevonden. 

 

Janneke den Nederlanden treedt af als bestuurslid en haar voorzitterstaak wordt overgenomen 

door Gerrie Halsema. In die functie bedankt zij daarna Janneke voor haar enthousiaste en 

gedreven manier waarop zij het voorzitterschap heeft uitgevoerd.  

De taak van secretaris, die vele jaren zorgvuldig en deskundig door Madeleine van Mierlo is 

uitgevoerd en nog vacant was, wordt met instemming van de aanwezige leden overgenomen 

door Marijke Joon. 

 

Het jaarverslag van de Commissie Regeling Schrijfexamens (CRS), van de hand van Elly Gorree, 

wordt na toelichting goedgekeurd. Dat geldt ook voor het financiële jaarverslag van 

penningmeester Thecla van Leusden. Els van Exter treedt toe als kascommissielid voor het jaar 

2015.  

 

De redactie van De Letter krijgt uit de vergadering een compliment voor hun inzet.  

 

Na de Algemene Ledenvergadering wordt de nieuwe schrijfmethode ‘Klinkers’ geïntroduceerd 

door de makers Antoinet Nass, Barbara Klaassen en José Riepstra. Het ontwikkelingsproces om 

de methode te maken wordt geschetst en de aanwezigen mogen enkele voorbeelden van 

schrijfopdrachten ervaren. 

 

’s Middags volgt de lezing ‘Schrijven is Bewegen’ over schrijven (proces) en 

handschriftbegeleiding, door Sabine Scheele (orthopedagoge). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ledendag 14 november 2015 – Driestar te Gouda 

 

Voorzitter Gerrie Halsema opent de vergadering en gaat kort in op het feit dat de vereniging 110 

jaar bestaat. Ze geeft ook aan dat de adressenlijst c.q. verzendlijst voor De Letter is 

geactualiseerd. Dit vormt een bruggetje naar het verhaal van penningmeester Antoinet Nass 

rond de financiën van de Vereniging. 

 

De vergadering stemt in met een contributieverhoging van € 23,= naar € 30,= per jaar. Er wordt 

verder gekeken naar de mogelijkheid van bijv. fondsen om meer financiële ruimte te krijgen en 

uiteraard zijn giften zeer welkom. 

Aansluitend aan de ledenvergadering stelt Lieve Cornil, oprichter en directeur van het European 

Lettering Institute (ELI) zich voor en vertelt over de oprichting, opleiding en de werkwijze aan het 

ELI in Brugge (B). 

 

Om het 110-jarig bestaan een extra feestelijk tintje te geven hebben veel leden een gerecht of 

ander onderdeel voor de lunch meegebracht. Het wordt zo een zeer smakelijk, verrassend en 

succesvol lunchbuffet. 

 

’s Middags is er een workshop o.l.v. Lieve Cornil die voorbeelden van zelf te maken 

schrijfmaterialen door de aanwezigen laat maken en er mee laat oefenen in het maken van 

‘nieuwe’ lettervormen. 

 

De bestuursvergaderingen – 2015 

De bestuursvergaderingen in 2015 zijn geweest op:  

- 21 maart   aansluitend aan de Algemene ledenvergadering 

- 20 juni   een werkdag voor het bestuur 

- 14 november aansluitend aan de ledendag 

 

De punten die tijdens deze vergaderingen de aandacht van het bestuur kregen, zijn o.a.: 

 Financiën: teruglopend vermogen, welke mogelijkheden zijn er om dit te keren. 

 De Letter: het blad aantrekkelijker maken door een nieuwe omslag en een vernieuwde 

lay-out. Adverteerders proberen aan te trekken. Verder de kosten in verhouding houden 

tot het budget. De portokosten zijn flink gestegen. 

 Website: welke informatie moet vindbaar zijn? Lay-out is helder en leesbaar.  

Wat kunnen we doen om de informatie actueel te houden? 

 Vertegenwoordiging vanuit het bestuur in de CRS, of is een andere constructie mogelijk? 

 Contacten met instanties en verenigingen waar schrijven/het handschrift centraal staan 

bekijken. 

 Voorbereiding volgende ledendag of Algemene ledenvergadering. 

 Volgorde en moment van uitnodigen van leden via de mail en per post. 

 Zoeken naar mogelijke andere locaties voor ledendagen. 

 Kiezen van thema of onderwerp en contact leggen met spreker/workshopleider. 

 Kwaliteitsregister onderwijs: voor pabo-docenten moet een kwaliteitsregister  komen. 

We bekijken of we als vereniging hier een rol/bijdrage aan kunnen of moeten leveren. 

 

 


