
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Auteursrecht,  
gehouden op 24 mei 2019 in de Tolhuistuin te Amsterdam 

 
1. Mededelingen en ingekomen stukken  
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 
  
2.  Bestuursverkiezingen  

De zittingstermijn van de bestuursleden Schok, Quaedvlieg, Senftleben, Blok en De Zwaan 
loopt dit jaar af maar zij stellen zich allen opnieuw verkiesbaar. Er zijn geen vragen en de 
herbenoeming van de bestuursleden wordt door applaus bij acclamatie goedgekeurd.  
 
Daarnaast wordt er een nieuw bestuurslid voorgedragen, nl. mr. Hans Osinga. Osinga stelt 
zichzelf voor aan de leden. Hij heeft bij de Raad voor de Journalistiek gewerkt en daarna, tot 
2010, in de uitgeverij. Ook is hij als bedrijfsjurist werkzaam geweest bij het Nederlands 
Uitgeversverbond (NUV)/Mediafederatie en bij Noordhoff Uitgevers. Sinds december 2018 is 
hij bedrijfsjurist bij Goliath Games. Osinga zal binnen het bestuur meewerken aan de 
organisatie van het ALAI congres in Nederland in 2025. De aanstelling van Osinga wordt door 
applaus bij acclamatie goedgekeurd. 
 
3. Secretarieel jaarverslag 2018 

De voorzitter spreekt haar waardering uit dat Kroeze weer aanwezig is en actief als 
bestuurslid en secretaris is. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het secretarieel 
jaarverslag.  
 
4. Financieel Jaarverslag 2018 / begroting 2019 / verslag penningmeester 
De penningmeester van de vereniging licht de financiële stukken kort toe. Er is € 5.000 
toegevoegd aan de voorziening projecten. Dit komt mede omdat er geen verzending is 
geweest van de ALAI boeken. Dit is normaal gesproken een grote kostenpost. Als er e-books 
beschikbaar zijn dan zal dit digitaal verzonden worden aan de leden. Als het organiserende 
land alsnog een papieren boek uitgeeft dan zal het bestuur een kleine oplage van ongeveer 
50 stuks opvragen voor de leden die dit wensen.  
 
De kascommissie heeft de financiële stukken goedgekeurd met de opmerking dat er wellicht 
gekeken kan worden naar de studentlidmaatschappen. De voorzitter merkt op dat dit binnen 
het bestuur is besproken. Het bestuur heeft besloten om studenten de mogelijkheid te geven 
om gratis naar de studiemiddagen te komen. Hiervoor hoeven ze geen lid te worden. 
Studenten dienen zich wel van tevoren aan te melden en hun aanwezigheid ter plaatse af te 
tekenen op een studenten-presentielijst. Periodiek zal gecontroleerd worden of studenten na 
het afstuderen ook daadwerkelijk lid zijn geworden.  
 
5. Verslag van Kascommissie 

De kascommissie heeft alles gecontroleerd en goedgekeurd.  
 

6. Goedkeuring jaarstukken en decharge bestuur 

De jaarstukken worden door de leden goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend 
met dank aan de penningmeester en de kascommissie.  
 
7. Contributieverhoging 2020 

De penningmeester stelt een contributieverhoging voor aan de leden. De prijs is een aantal 

jaren hetzelfde gebleven terwijl kosten stijgen. Er is behoefte aan een voorziening projecten 

en het ledenaantal loopt terug. De prijs voor gewone leden zal van € 155 naar € 170 gaan en 

voor rechtspersonen zal naar € 435 gaan. 

 

Er komt een vraag uit het publiek hoeveel rechtspersonen er nu zijn. De penningmeester 

antwoordt dat dit er 22 zijn en dat dit een vrij stabiel aantal is. Het voorstel wordt voorgelegd 

aan de leden en wordt door applaus bij acclamatie goedgekeurd. 



 

8. ALAI  

De ALAI, de internationale vereniging voor auteursrecht, houdt een congres in Praag op 19 
en 20 september 2019. Het onderwerp is : “Managing copyright (Hot topics and emerging 
Business models in the individual and collective management of rights)”.1 
Alle leden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.  
 
9. Datum volgende vergadering  

De volgende ledenvergadering zal op 4 oktober 2019 plaatsvinden. Het onderwerp zal 
“Omroep” zijn.  Er zal worden gekeken  naar de nieuwe omroeprichtlijn en naar andere 
onderwerpen die omroep en auteursrecht zijn gerelateerd.  
  

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen vanuit de zaal. De voorzitter dankt de aanwezigen en meldt dat het 
wetenschappelijk gedeelte aanvangt om 14.00 uur.  

 

 
1 https://www.alai2019.org/  

https://www.alai2019.org/

