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Verslag van de raad van bestuur 2020 

Helmut Heinen - Secretaris-generaal 

 
 
 
In 2020 vond in het Stripmuseum, in het prachtige art nouveaugebouw nabij het centrum van Brussel, de 
algemene vergadering van het VBBJPP plaats. Hier hadden de aanwezige leden de gelegenheid om te kuieren 
tussen Kuifje, Hergé, Bollie en Billie, de Smurfen en andere striphelden, gekend bij jong en oud. Naast de 
geschiedenis, stijl en techniek van de strip konden onze leden de gangpaden van de originele collecties en 
borden van deze wereldberoemde ontwerpers verkennen. De kunst van het stripverhaal is ongetwijfeld een 
meerwaarde voor onze Belgische cultuur. Nog steeds overweldigd door deze magische sfeer, gingen de leden 
naar de vergaderzaal waar onze voorzitter, Jean-Pierre Alvin, op hen wachtte om de algemene vergadering van 
onze beroepsvereniging te openen. 
 
Maar 2020 was een jaar zoals geen ander ... de wereld is ontwricht door het Covid-virus en deze pandemie 
heeft het functioneren van onze samenleving en ons hele leven enorm verstoord. In overeenstemming met de 
huidige veiligheidsmaatregelen vindt u dit verslag ofwel op internet ofwel in uw mailbox. 
 
In tegenstelling tot andere jaren is de raad van bestuur van het VBBJPP in 2020 slechts vier keer bijeen 
gekomen, drie keer op de gebruikelijke locatie en één keer per videoconferentie. 13 nieuwe kandidaten werden 
verwelkomd in onze beroepsvereniging en 4 sollicitaties moesten worden geweigerd bij gebrek aan voldoende 
bewijsstukken. Het bestuur heeft een bijzondere aandacht naar de werving van jonge journalisten. Daartoe werd 
een werkgroep "Marketing" opgericht, die zal bestaan uit Saad Kettani, Olivier Koulischer, Philippe Wyvekens, 
Jean-Willy Lardinoit en de secretaris-generaal. 
 
Haar missie is om verschillende wegen te onderzoeken om in contact te komen met jonge professionals uit de 
periodieke perssector in brede zin en hen te motiveren om deel te nemen aan de activiteiten van het VBBJPP. 
Het bestuur roept al zijn leden op om VBBJPP-ambassadeur te zijn en een jongere in het beroep te sponsoren. 
Tegelijkertijd herinnert de raad van bestuur eraan dat alle leden de mogelijkheid hebben om op onze website te 
publiceren. De bestuursvergaderingen vinden altijd plaats in een gemoedelijke sfeer. 


