dd: 5 november 2020 Verslag: ad-hoc commissie Molinologie
Tijdens de Jaarvergadering van 2019 werd voorgesteld een ad-hoc commissie samen te
stellen, om te onderzoeken hoe de kostprijs van het blad Molinologie te drukken.
Als leden van de commissie werden aangeduid: Wiard Beek, Eddy De Saedeleer en Don Werts
Eddy en Don bespraken de resultaten van het onderzoek binnen het bestuur.
De ad-hoc commissie vergaderde een aantal keer over de toekomst van het ledenblad
Molinologie, en ging in overleg met de redactie.




Vergadering 11`mrt 2020: overleg adhoc-commissie Molinologie ifv opstellen voorstellen aanpak Molinologie
in de toekomst (ihkv besparingen).
Vergadering 26 mrt 2020: overleg adhoc-commissie molinologie. Drukken proefnummer. Het proefnummer
wordt verspreid naar de leden van de redactie ter beoordeling.
Vergadering 27 mei 2020: bespreking njv en reacties van de redactie op het proefnummer van Molinologie.

Doelstelling: Onderzoeken hoe de kostprijs van het blad Molinologie (drukkosten +
portokosten) in overeenstemming kunnen gebracht worden met de bijdragen van de
leden en abonnees.

Vaststelling: door het overschakelen van zwart-wit naar kleur stegen vooral de drukkosten.
Er wordt jaarlijks een verlies gemaakt. Indien niets wordt gewijzigd kunnen wij nog vijf jaar
putten uit de reserves.
Kostenplaatje TIMS Nederland en Vlaanderen 2019-2020
Jaar
2019
2019
2019
2019

IN
abonnee 2019
lid 2019
opbrengsten pub
giften

960
1548
190
46

UIT
Drukkosten
Porto NL
Porto/Bel
Briefomslagen
Werkingskosten

2147,75
930
88,69
16,15
592
3774,59

Drukkosten
Porto NL
Porto/Bel
Briefomslagen
Werkingskosten

2202,2
930
56,36
16,15
466
3670,71

2744
2020
2020
2020
2020

abonne 2020
lid 2020
opbrengsten pub
Giften

1083
1430
126
108
2747

Verschil
1030,59

-923,71

Mogelijke oplossingen:
Verhogen van de bijdragen van de leden en abonnees, met minstens drie euro. Om break even te
draaien is echter een verhoging met 4 of zelfs 5 euro realistischer.
Drukken van de kosten van het drukken van molinologie.
Drukken van de portokosten, door anders te gaan verzenden.
Van papier naar digitaal.

Onderzoek.
Noch het bestuur, noch de ad-hoc commissie zijn voorstander van drastische verhogingen van de
leden- en abonneebijdragen.
Elk lid van de commissie zoekt in de markt naar goedkopere alternatieven voor drukken en
verzenden.
De overstap naar digitaal wordt op dit ogenblik niet weerhouden.

Offerteaanvargen.
Bespreking van de gevonden mogelijkheden.
Er werden offertes opgevraagd bij:
In Belgie: Flyer.be en drukkerij Graphics (Ravels)
In Nederland bij Blad.nl, morgenstond.nl, printenbind.nl, Drukwerkdeal en jobbe.nl
Nederland Offerte aanvraag + reacties
Twee keer jaarlijks publiceren wij sinds 1994 ons tijdschrift 'Molinologie' dat tot nu gedrukt werd op papier dat iets groter was
dan A3, daarna gevouwen met twee nietjes door de rug en afgesneden op precies A4. Huidige jaarlijkse oplage is: 2 x 220 stuks
en sinds enkele jaren in kleur.
VRAAG 1
-Wij zouden graag een offerte krijgen voor 220 brochures in kleur van totaal 44 pagina's per brochure.
-Aflopend geprint op A3 en dubbel gevouwen, geniet en afgesneden op een uitwendig formaat - iets kleiner dan A4.
-Binnenwerk 40 pagina's 100g. Omslag is: 200g.
-Voor deze eerste offerte kiezen we voor het binnenwerk en omslag een papierkwaliteit zonder speciale bewerkingen.
Uit uw beschrijving voor 'Brochures' begrijp ik dat het resultaat 3mm minder breed en hoog wordt voor maximaal 60 pagina's.
Wij houden daar rekening mee in InDesign.
Als ik het goed heb begrepen mogen wij geen 'spreads' gebruiken.
We kunnen de PDF of (InDesign Package) op TWEE manieren aanleveren Zie bijlage: InDesign A4-A3 opmaak.png
A4-pagina layout Als A4 opmaken en voor het afsnijden rekening houden met:
3mm aan de rechterkant voor oneven pagina's en
3mm aan de linkerkant voor even pagina's.
Boven, onder en aan beide kanten van de vouwlijn geldt 1,5mm (of vervalt de 1.5mm rondom de vouwlijn omdat jullie op A3
printen?)
A3-pagina layout Als A3 opmaken en voor het afsnijden rekening houden met:
3mm aan de rechterkant en 3mm linkerkant
1,5mm rondom de vouwlijn vervalt volgens mij omdat jullie op A3 printen
VRAAG 2
Wat is de meerprijs indien jullie op groter dan A3 papier printen en dan na het vouwen precies op A4 formaat snijden?
VRAAG 3
Wat is de prijs voor 3 proefprints voor ons bestuur en redactie. Wij uploaden daarvoor dan een PDF of InDesign Package.

Hartelijke Groet, Wiard Beek,

Onderzoek ontvangen reacties.
Zowel in Belgie als in Nederland bestaat er een printservice die aan quasi de helft van de prijs
kan leveren. NL. blad.nl en BE flyer.be. Bij de Belgische printservice kan geen proefdruk
worden geleverd. (minimale testafname is 200).
De Nederlandse printservice blad.nl is bereid om een proefnummer te leveren op vijf
exemplaren.
Andere klassieke drukkers werken aan vergelijkbare prijzen met de relatie die we nu hebben.
Omdat de prijzen van de klassieke drukkerijen bijna geen voordeel opleveren, en de portokosten
ook gelijk blijven, kiest de ad-hoc commissie om verder te onderhandelen met blad.nl, en worden
proefdrukken gevraagd, gebaseerd op het nog te verschijnen nummer van Molinologie.
De proefdrukken worden naar de redactieleden gestuurd in een toerbeurt. Nadien vat Barend
Zinkweg de reacties en bedenkingen samen van de redactie.
Een van de bedenkingen die naar voren gebracht wordt is dat het formaat van het voorstel niet
meer op A4 is maar 12,5 procent kleiner. Op te merken valt dat ook het lettertype in de
proefdruk 12,5 procent verkleind werd. Dit kan uiteraard in hetzelfde lettertype als voorheen,
met nadeel dat er dan meer paginas nodig zijn.
De vraag wordt gesteld om zeker aan de Jaarvergadering de keuze voor een eventueel kleiner
formaat voor te leggen.

Reacties vanuit de redactie naar het bestuur, ontvangen via vormgever
Barend Zinkweg
BladNL heeft ons vijf exemplaren van de proefdruk gestuurd.
Voordelen:
 We hebben goed kunnen zien hoe groot het magazine-formaat daadwerkelijk
is.
 Dat leverde binnen de redactie overwegend negatieve reakties op.
 De drukkwaliteit viel dan weer erg mee.
Nadelen:
 Alles was navenant verkleind, 'beeld' van de inhoud ernstig vervormd.
 Corona verhinderde een analoge vergadering.
 Enkel digitale een-op-een contacten.
 Het viel ons niet mee om de meningsvorming binnen de redactie te
organiseren.
 Dat is beslist niet bevorderlijk voor een doordachte en heldere
gedachtewisseling en standpuntbepaling.
Bemerkingen;
 Het reeds verschenen artikel van Wiard Beek werd hermaakt in het magazineformaat.
 Ik (Barend) heb daarna als vormgever een vergelijking gemaakt tussen beide
formaten.
 Werd aangevuld met wat aan de leden gepresenteerd zou moeten worden om in
de ALV een gefundeerde keuze te kunnen maken.
 Verantwoordelijkheid bij uitbrengen verschuift van redactie naar bestuur.
 Redactie staat nog enkel in voor aanleveren van pdf.
 Of de redactie moet uitbreiden met een contactpersoon naar de drukker toe.

 Vraag: Is het een discussie waard of onze 'wetenschappelijke' ambitie past
in dit 'goedkope' formaat.
Getekend: namens de leden van de redactie van Molinologie, Barend Zinkweg,
vormgever.

Kostprijsplaatje van het verkleind formaat. Schatting + nog te corrigeren
aantallen NL/Buitenland

Besparing tov de huidige werkwijze situeert zich in lagere drukkosten. Ongeveer 800 euro en
lagere portokosten van ongeveer 400 euro
Samenvatting: te bespreken en te besluiten tijdens de Jaarvergadering
 Kiezen tussen klassiek formaat en magazineformaat.
 Magzineformaat met vergroot lettertype of verkleind lettertype.
 Tussenoplossing bij blad.nl, maar toch op A4 = hogere kostprijs en minder flexibel.
 Portokosten lopen op in tijden van corona, door het niet manueel kunnen uitdelen van
magazines in NL en BE.
 Bij klassiek formaat bij zelfde drukker, blijft verlies van plusminus 1000 euro/jaar te
dragen. Verlies van 1000 euro/jaar bij 200 leden/abonnees komt op 5 euro per
lid/abonnee.
Voordelen bij Blad.nl
 De BTW op de drukkosten zijn nu verlaagd van 21% naar 9%.
 Besparing door een contract af te sluiten dat na 6 maanden opzegbaar of aanpasbaar is.
 Besparing op distributiekosten met PostNL-partijpost binnen 72 uur (verzorgd door
BladNL).
 Een digitale versie in pdf. wordt standaard op de server van blad.nl geplaatst. Dit kan
onzichtbaar worden gemaakt.
 Spreiding van de betalingen over 12 maanden.
Nadelen bij Blad.nl
 Minder soepel door vast contract.
 Er worden twee edities per jaar met een vaste oplage en aantal pagina's vastgelegd. (NB.
44 pagina's betekent 40 pagina's binnenwerk en 4 pagina's omslag)
 Hogere oplage en/of aantal pagina's van één of beide edities (of een extra editie) betaal je
het standaard tarief als meerkosten (alleen voor het meerdere).
 Mindere oplagen en/of aantal pagina's van één of beide edities (of een te laat verschenen
editie) vindt geen restitutie plaats.
 In principe wordt er geen proefdruk gemaakt voor de vormgever.
 Non glossypapier is duurder dan glossy wat standaard wordt gebruikt door blad.nl.
 Het standaard tarief ligt iets hoger en die meerkosten betaal je extra aan het einde van het
jaar.
 Er moet een excelbestand aangeleverd worden met de adressenlijst voor NL en
Buitenland.
Bijlagen:
6.1 Bijlage: ontvangen van redactie-vormgever.
6.2 Zelf te printen voorbeeld nieuwe layout (voorbeeld opgemaakt door vormgever)

