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Aanwezig: 
Animal Greetings   Roland van Boekel  
Primera   Gert van Doorn, Christel Teeuwen 
Hallmark   Jan Willem Koch, Katinka Osinga 
Artige    Robert Aaftink 
Paperclip Cards   Léon Corstens, Puck van Aart  
Convenience Concept  Gerrit van Oosten 
PostNL    Marieke Schoon 
Touché Cards   Klaas Kremers  
The Art Group   Peter Tijink 
RDC    Janet Schouten, Jos Boot 
Bureau    Janwillem Burgering, Gert Koudijs 
 
 

1. Welkom en Inleiding 
Gert van Doorn, voorzitter van de vereniging, opent de bijeenkomst en heet allen welkom. 
Hij schetst kort de ontwikkeling van de Stichting naar de Vereniging. Doel van de vereniging is, in 
nauw overleg met de aangesloten stakeholders, collectief promotionele activiteiten op te zetten 
voor het product wenskaart. Op basis van een gezamenlijk gedragen plan van aanpak. Niet op de 
agenda van vandaag maar een secundair doel is het organiseren van een aantal bijeenkomsten 
waarin uitgeverij, retail en verzenders formeel en/of informeel gedachten uitwisselen over de 
ontwikkelingen en uitdagingen in de branche.  
 

2. Kennismakingsrondje/Doelstelling van vanmiddag 
De aanwezigen stellen zich voor. 
Doel van vanmiddag is een vrije brainstorm allerlei ideeën op te werpen waarmee die 
promotionele activiteiten ingevuld kunnen worden. Daartoe worden de aanwezigen in drie 
groepen verdeeld. 
 

3. Brainstorm in drie groepen en presenteren uitkomst  
Na een uurtje wordt per groep verslag gedaan van de ontwikkelde en gedeelde ideeën. 
Dit levert een rijk en gevarieerd beeld op aan mogelijkheden waarbij er in ieder geval consensus is 
over een lange termijn aanpak.  
 

4. Vervolgafspraken 
Er wordt ter plekke een commissie gevormd met als opdracht de verschillende ideeën uit te 
werken/te bundelen/concreet te maken. De commissie bestaat uit: Jan Willem Koch, Stephan van 
den Eijnden, Christel Teeuwen en Peter Tijink (zij komen 4 juni bijeen). Jan Willem vraagt de drie 



groepen hun bevindingen aan hem door te geven. 
Zo mogelijk al voor de eerstvolgende bestuursvergadering (14 juni a.s.) komt de commissie met 
een uitwerking/voorstel. 
Gert van Doorn zegt toe dat het bestuur de plannen aan de (aspirant-)leden zal voorleggen om 
gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. 
 

5. Rondvraag en Sluiting 
Gert sluit de bijeenkomst onder dankzegging voor ieders bijdrage. Vanuit de vergadering wordt 
positief op deze bijeenkomst gereageerd. Men is enthousiast over dit initiatief. 
Vanuit het bureau zal met de aanwezige aspirant-leden contract worden opgenomen over een 
lidmaatschap van de vereniging. 

 


