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Regels en afspraken bij uitgifte van boeken 

 

Om achteraf discussies te voorkomen hanteren we de volgende regels en 

afspraken bij het uitgeven van boeken en anderszins: 

Het initiatief tot het uitgeven van een boek kan komen van: 

A. Het bestuur en de opdracht wordt neergelegd bij een projectgroep die 

het verder uitvoert, 

B. Een van de leden die de aanvraag doet bij het bestuur. Deze beoordeelt 

en geeft de opdracht ter uitvoering, waarbij een van de bestuursleden 

wordt aangewezen om het proces te volgen, 

C. Buiten de vereniging die hulp zoekt binnen de vereniging. Het verzoek 

wordt door het bestuur besproken.  Zo nodig wordt een projectgroep 

samengesteld met de initiatiefnemers. Voorts geldt de procedure zoals 

hierboven beschreven. 

De volgende regels en afspraken worden gehanteerd bij het uitgeven: 

1. Voldoet het boek aan doelstelling van Heemkundekring De Drijehornick. 

2. Zijn de afspraken met de schrijver(s), opmaker en andere personen die 

aan het boek gewerkt hebben, voldoende afgedekt. 

3. Zijn de afspraken met de drukkerij goed gemaakt. 

4. Is er een juiste calculatie opgesteld, zijn alle kostprijscomponenten op 

juiste waarde bepaald. 

5. I s er een juiste inschatting gemaakt van de te verwachten afzet/omzet. 

6. Is het break even punt goed ingeschat. 

7. Hoe is de publiciteit (PR enz.) 

8. Wie ontvangt een presentie-exemplaar. 

9. Voorstel voor het verstrekken van presentie-exemplaren: 
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• 2 per schrijver 

• 2 per opmaker 

• 2 per illustrator 

• 3 Rond de Linde, De Nuenense Krant, Eindhovens Dagblad 

• 1 Gemeente Nuenen c.a. 

• 1 Nationale Bibliotheek Den Haag  DIGITAAL 

• 2 per sponsor 

• 1 Brabants Heem 

• 1 Bibliotheek Tilburg 

• 1 Bibliotheek Dommeldal (Nuenen) 

• 1 Bibliotheek Heemhuis 

• 25 schrijver(s)  bij positief resultaat 

• 5 bijzondere personen in relatie tot de categorie uitgave 

• 3 onvoorzien 

 
Bepalen oplage voor uit te brengen boeken door de Heemkundekring De 
Drijehornick 
 
De oplage zal maximaal 250 stuks mogen bedragen. Aantal te bepalen door 
marketinginzicht. 
 
Indien er dringende redenen zijn om de oplage hoger vast te stellen, dient er 
eerst overleg met de Stichting Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts 
plaats te vinden om zekerheid te verkrijgen over een eventuele financiële 
ondersteuning bij tegenvallende verkoop.  
Indien die toezegging wordt gegeven, gelieve die schriftelijk te verkrijgen. 
 
Ingeval er meer dan 100 exemplaren van een boek moeten worden gedrukt  en 
er geen financiële bijdrage van Stichting kan worden verkregen, dient met 
intekening op het uit te geven boek de financiële positie verzekerd te worden. 
  
Hierdoor zal in de toekomst eventuele financiële tegenvallers bij de uitgave van 
boeken worden voorkomen dan wel beperkt. 
 
 
Vastgesteld door het bestuur : 
 
Nuenen, 11 juni 2020. 


