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Algemene Ledenvergadering 8 november 2008 

Graag roepen wij alle leden op om deel te nemen aan onze Algemene 
Ledenvergadering (ALV), die zal plaatsvinden te Amersfoort op 8 november 
a.s. Zoals door de vorige ALV opgedragen, is het bestuur bezig geweest met 
het voorbereiden van de formele vastlegging van de statuten van de Karl May 
Vereniging en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Hiertoe wordt 
dezer dagen aan de leden per post of per e-mail een concept van de notariële 
akte met de statuten toegezonden. Deze is in standaard notaristerminologie 
opgesteld en wordt door het bestuur met positief advies voorgelegd aan de 
ALV. Tevens is een concept Huishoudelijk Reglement voorbereid, waarover wij 
gaarne eveneens met u van gedachten wisselen. 
Hoewel wij alles in het werk stellen om al onze leden per post of per e-mail te 
bereiken, kan het misschien voorkomen dat u geen exemplaar van beide 
concepten hebt ontvangen of kwijt bent. Wilt u in dat geval even contact 
opnemen met het secretariaat? 

Programma voor 8 november 2008 
 

10:30 Begin van de boekenbeurs, inrichting van tafels 
13:00-13:05 Prijsuitreiking De Witte Bison 3 
13:10-14:30 Algemene Ledenvergadering (zie hieronder voor de agenda) 
14:30-14:50 Quiz over het boek De Slavenkaravaan 
15:00-15:20 Uitreiking van De Witte Bison 4 
15:20-15:30 Nabespreking en prijsuitreiking van de quiz 
15:30 Einde programma 

Agenda Algemene Ledenvergadering 
 

1. Opening 
2. Moment ter nagedachtenis aan Joop Oosterbaan 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2007 
4. Jaaroverzicht 2007 door de secretaris en samenvatting van 2008 
5. Planning voor 2009 (bijeenkomsten, activiteiten, publicaties) 
6. Financieel overzicht van de penningmeester en begroting voor 2009 
7. Benoeming van een kascommissie 
8. Bespreking van de concept Statuten 
9. Bespreking van concept Huishoudelijk Reglement 
10. Ons verenigingstijdschrift 
11. De nieuwe verenigingsbibliotheek 
12. De website 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 



  

_________________ 
KARL MAY  

VERENIGING 
 

--- 
Bestuur: 

 
Voorzitter en Archief: 

F.C. Roest 
Haselweg 18 

6721 ME Bennekom 
0318-418875 

frits.roest@hccnet.nl 
 

Secretaris: 
J.J. Boessenkool 

Berkepad 14 
4651 JZ Steenbergen 

0167-565318 
jboessenkool@home.nl 

 
Penningmeester: 

J.A. Kool 
Lepeltjesheide 6 

8471 WE Wolvega 
0561-617778 

ja.kool@home.nl 
--- 

Bankrekening: 
1139.35.501 t.n.v. 

J.A. Kool inzake Karl 
May Vereniging 

 
Algemene Zaken en 

Bibliotheek: 
J.W. van der Jagt 

Gr. Hertoginnelaan 101 
2517 EE Den Haag 

070-3460095 
jwvdjagt@gmail.com 

 
Webmaster: 
Tom Beskers 

Altweertstraat 7 
6845 ER Arnhem 

0315-324369 
chodih@yahoo.com 

 
Redacteur KM 

Nieuws: 
Frits Roest 

(zie hierboven) 
 

Enquête 
 
Bij ons tijdschrift De Witte Bison 4 vindt u een enquêteformulier, waarmee het 
bestuur de mening van de leden wil peilen over onze activiteiten, de inhoud 
van ons tijdschrift, de website, samen met uw suggesties. Wij verzoeken alle 
leden aan deze enquête te willen deelnemen. Dit kan desgewenst anoniem, 
maar hoeft niet. Inzenden van uw antwoorden per e-mail aan de secretaris 
(zie hiernaast voor adressen) kan uiteraard ook. 

Deelname aan beurzen 2008 
 

 
Uw Karl May Vereniging nam met veel enthousiasme deel aan De dag van de 
Jeugdhelden 2008 en aan de Haarlemse boekenmarkt (foto). Een verslag van 
deze beide activiteiten vindt u in De Witte Bison 4. 

Datum Karl May dag 2009 
 
Wij streven ernaar om de data van onze Karl May dagen voortaan te laten 
samenvallen met die van de bijeenkomsten van de (veel vroeger beginnende) 
Lord Lister Club. Dit stelt hen die van ver komen in staat om aan beide 
evenementen in Amersfoort deel te nemen en het voorkomt bovendien dat er 
van deelname wordt afgezien vanwege het vele en verre reizen. De datum 
van onze voorjaarsbijeenkomst is daarom vastgesteld op 18 april 2009. 

Boeken uit de collectie Oosterbaan 
 
Zoals bekend gemaakt, houdt Jan Kool zich namens de nabestaanden bezig 
met de verkoop van een deel van de collectie boeken van de eerder dit jaar 
overleden heer J.C. Oosterbaan. Hiertoe is recentelijk een lijst van titels 
gecirculeerd, waaruit onze leden kunnen bestellen. Om het overzicht te 
bewaren stelt Jan prijs op vooruitbetaling, waarna de boeken per post worden 
verzonden.  
 



  

Vergeten Avontuur 
 
Tijdens onze bijeenkomst van 8 november zullen ter inzage liggen de twee eerste door de Karl May 
Vereniging uitgegeven delen van de serie Vergeten Avontuur.  
Het eerste deel, waarnaar de serie is genoemd, omvat in de aan Karl May verzamelaars overbekende 
compendium-stijl informatie over de in Nederland en België uitgegeven 19e-eeuwse vertaalde 
avonturenromans van 115 verschillende schrijvers. Het is samengesteld door Frits Roest en Chris Feij 
en omvat maar liefst 789 titels, waarvan er veel in kleur zijn afgebeeld, samen met de titelpagina en de 
titelplaat. A4 formaat, 258 blz., geheel in kleur, 50 €. Aankoop op 8 november bespaart u de 
verzendkosten! 
Het tweede deel is getiteld Schrijvers van Vergeten Avontuur en bevat korte biografische schetsen 
van zo’n honderd schrijvers, waarvan het werk is opgenomen in deel 1. Hiernaast vindt u hierin 
alfabetische lijsten van alle titels, series, uitgevers, bewerkers/vertalers en tekenaars/illustratoren. 71 
blz., zwart-wit, 10 €. De afbeeldingen hieronder geven u een indruk van beide publicaties. 
 

    

Verenigingsartikelen 
 
T-shirt: € 13,50; mok: € 10,-; muismat: € 10,- ; Losse nummers van De Witte Bison à € 7,50; in kleur 
€ 17,50 ; Boeken van Oosterbaan en Roest € 20,- ; Compendia (eerste druk) € 5,-; Karl May Compleet, 
1950-2007 € 13,50 
De Nederlandstalige Karl May uitgaven 1882-2007 € 20,- (niet-leden € 25,-); Vergeten Avontuur: € 
50,-; Schrijvers van Vergeten Avontuur: € 10,- 



  

Bereikbaarheid van de zaal 
 
De Opstandingskerk is gemakkelijk bereikbaar vanaf de oostzijde van Amersfoort. Zie de kaartjes 
hieronder. 
 
Met de auto: 
Komende vanaf Zwolle, Apeldoorn en Amsterdam: 
 Verkeersplein Hoevelaken  
 Richting Utrecht volgen op de A 28 
 Eerste afslag (nummer 8): Amersfoort/Hoevelaken 
 Bij verkeerslichten links Hogeweg op, richting Amersfoort Centrum 

 Bij 3e verkeerslichten linksaf de Ringweg Randenbroek (waar het gele bord rechtsaf 
naar de Flint verwijst, gaan wij juist linksaf). 

 De tweede straat rechts is het Euterpeplein.  
  
Komende vanaf Utrecht: 
 Afslag 8 op A 28, Amersfoort/Hoevelaken 

Bij verkeerslichten richting links de Hogeweg op, richting Amersfoort Centrum 
Bij 4e verkeerslichten links (Ringweg Randenbroek) (waar het gele bord rechtsaf naar 
De Flint verwijst, gaan wij juist linksaf). 

 De tweede straat rechts is het Euterpeplein. 
 
Parkeren: 
Het Euterpeplein is een winkelcentrum, waar op sommige plaatsen een parkeerlimiet van 1 uur geldt. 
Aanbevolen wordt te parkeren op de Bachweg: bij aankomst op het Euterpeplein na een paar meter 
rechts het bedieningsweggetje in en vervolgens 1e rechts en 1e links de parkeergelegenheid op. De 
achterkant van kerkgebouw (blauwe deuren) grenst aan dit parkeerterrein. Als dit vol is, is er op de 
Randenbroekerweg, voorbij de kerk rechts, nog volop parkeergelegenheid.  
 
Vanaf A28: afslag 8, richting Amersfoort Centrum (Hogeweg), linksaf Ringweg Randenbroek, 2e rechts.  
 

 
 
 



  

 
Per openbaar vervoer vanaf NS Station Amersfoort: 
 

Stadsbus 8, (richting Schuilenburg), na 8 minuten halte Euterpeplein. 
Connexxion bus 70 (richting Leusden), na 6 minuten, halte Nijenstede (rood vlaggetje op de 
kaart hieronder), waarna 7 minuten lopen 
Connexxion bus 80 (richting Wageningen), na 6 minuten halte Nijenstede (rood vlaggetje), 
waarna 7 minuten te voet naar het Euterpeplein. 
  

Al deze bussen rijden om het half uur. Raadpleeg desgewenst www.9292ov.nl of bel 0900-9292 (70 
cent per minuut). 
 
Op het kaartje hieronder staat een rood vlaggetje bij de halte Nijenstede; een groen vlaggetje op het 
Euterpeplein 

 

 


