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Vlaamse	Auteursvereniging	vzw	

Voorwoord	

De	Vlaamse	Auteursvereniging	behar=gt	de	belangen	van	de	Vlaamse	schrijvers,	dichters,	

jeugdauteurs,	vertalers,	illustratoren	en	scenaristen.	Dat	gebeurde	ook	in	2017	weer	op	twee	

manieren.	Enerzijds	treedt	VAV	op	als	gespreks-	en	onderhandelingspartner	voor	alle	

belangrijke	spelers	in	het	boekenvak.	Anderzijds	voorzien	we	auteurs	voortdurend	van	

(nieuwe)	kennis	waarmee	ze	hun	vanouds	zwakke	posi=e	in	leHerenland	kunnen	versterken.	

In	dit	verslagjaar	hebben	we	stappen	gezet	om	beide	poten	nog	verder	te	verstevigen.		

	 VAV	is	sinds	jaar	en	dag	een	betrouwbare	gesprekspartner	voor	zowel	uitgevers,	het	

literaire	middenveld,	als	overheden.	Onze	pro-ac=eve	houding	in	dossiers	als	het	

modelcontract	zorgt	er	nu	ook	voor	dat	we	steeds	vaker	op	voorhand	worden	geconsulteerd.	

Waar	we	in	het	verleden	nog	wel	eens	werden	geconfronteerd	met	nieuwe	(soms	

uitgesproken	slinkse)	pogingen	van	uitgevers	om	mazen	in	het	modelcontract	te	vinden,	die	

dan	vervolgens	weer	moesten	worden	gedicht,	worden	we	tegenwoordig	steeds	vaker	door	

uitgevers	benaderd	met	de	vraag	of	een	bepaalde	rekenmethode	voor	ons	aanvaardbaar	is	

of	niet.	Een	voorbeeld	uit	2017	is	het	doorrekenen	van	de	kosten	die	uitgeverijen	maken	bij	

het	promoten	van	=tels	in	het	buitenland,	een	maatregel	die	in	individuele	gevallen	te	

verdedigen	valt,	maar	die	de	rekening	over	het	algemeen	voor	een	dispropor=oneel	groot	

deel	bij	de	groep	auteurs	legt	die	hier	nooit	van	zullen	kunnen	profiteren.	

	 In	2017	zijn	we	voorts	gestart	met	brede	bevragingen	van	onze	leden.	Per	genre	

worden	er	open	gesprekken	georganiseerd	waarin	auteurs	hun	vragen,	twijfels	en	

ongenoegen	kunnen	delen.	Voor	een	deel	hebben	deze	gesprekken	een	therapeu=sch	effect.	

Misverstanden	kunnen	uit	de	weg	worden	geruimd.	Auteurs	kunnen	elkaar	=ps	geven	en	

uiteraard	zijn	er	staf-	en	bestuursleden	aanwezig	om	correcte	informa=e	te	verstrekken.	Deze	

gesprekken	zijn	een	goed	middel	om	te	peilen	wat	er	leeQ	onder	auteurs.	We	zullen	ze	dan	

ook	met	enige	regelmaat	blijven	organiseren.	Bovendien	willen	we	via	deze	gesprekken	

geleidelijk	aan	tot	een	menu	van	workshops	komen.	Kennis	is	immers	onontbeerlijk.		
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	 De	grootste	uitdaging	van	het	afgelopen	jaar	is	meteen	ook	de	grootste	uitdaging	van	

het	komende	jaar:	het	modelcontract.	Waar	het	in	2017	niet	gelukt	is	om	de	finale	

goedkeuring	van	de	GAU	te	krijgen	voor	het	modelcontract	voor	vertalers,	is	dit	prioriteit	

nummer	1	voor	2018.	Verder	bleek	in	de	loop	van	2017	dat	verschillende	uitgeverijen	het	

algemene	modelcontract	toch	op	zijn	minst	op	bepaalde	punten	ter	discussie	willen	stellen.	

In	samenwerking	met	het	VFL	en	onze	juridische	adviseurs	van	deAuteurs	en	SABAM	zullen	

we	ons	sterk	blijven	maken	voor	het	behoud	van	de	rechtszekerheid	van	auteurs.	

MaHhijs	de	Ridder	

voorziHer	
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1.	Leden	

 
In	2017	sloten	39	nieuwe	leden	zich	rechtstreeks	aan	bij	de	Vlaamse	Auteursvereniging.		

Het	totaal	aantal	leden	op	het	einde	van	2017	lag	om	en	bij	de	550.	Over	het	exacte	aantal	

zal	pas	in	de	loop	van	2018	zekerheid	komen	–	leden	die	niet	betalen	worden	niet	geschrapt	

zonder	bericht	van	stopzebng.	De	prak=jk	leert	dat	niet-betalende	auteurs	niet	noodzakelijk	

de	inten=e	hebben	uit	de	vereniging	te	stappen.		Jaarlijks	zijn	er	een	25-tal	niet-betalende	

leden:	als	zij	ook	het	jaar	erop	geen	teken	van	leven	geven	worden	ze	uit	de	ledenlijst	

geschrapt.		

Ondanks	het	hoge	aantal	nieuwe	leden	(11	meer	dan	in	2016)	is	het	aantal	gerapporteerde	

leden	iets	lager	dan	in	2016.	Ter	gelegenheid	van	de	nieuwe	website	werd	de	ledenlijst	

grondig	opgeschoond	–	en	daarbij	zijn	enkele	namen	geschrapt	die	niet	op	aanmaningen	

reageerden	(daar	waar	we	deze	mensen	voorheen	nog	tot	het	volgende	jaar	op	de	lijst	lieten	

staan),	of	die	tweemaal	op	de	lijst	stonden	(bvb	omdat	ze	zowel	op	de	VIC-lijst	als	op	de	VAV-

lijst		vermeld	worden).	Het	aantal	namen	dat	geschrapt	werd	in	2017:	43	(uiHredende	leden	

en	leden	geschrapt	om	bovenvermelde	redenen).	

Leden	die	hun	lidmaatschap	beëindigen	doen	dit	in	de	meeste	gevallen	wegens	stopzebng	

van	de	ac=viteiten.	VAV	stelt	met	genoegen	vast	dat	ook	jongere	auteurs	hun	weg	vinden	

naar	VAV.	We	moeten	er	echter	op	toezien	dat	dit	meer	geves=gde	auteurs	niet	afschrikt.	We	

bekijken	in	2018	wat	we	voor	deze	groep	auteurs	kunnen	betekenen.	

Sinds	2016	zijn	de	leden	van	VIC	(Vlaamse	Illustratoren	Club)	rechtstreeks	lid	van	VAV.	We	

moesten	vaststellen	dat	een	aantal	illustratoren	ervoor	koos	hun	lidmaatschap	te	beëindigen	

en	dat	ook	veel	andere	illustratoren	telkens	moeizaam	tot	verlenging	van	hun	lidmaatschap	

te	bewegen	zijn.	Deze	tendens	lijkt	echter	gestopt,	en	het	illustratorenbestand	lijkt	nu	

gestabiliseerd.	

Ook	stellen	we	een	toename	vast	van	aanvragen	van	auteurs	buiten	het	literaire	genre,	of	

auteurs	die	in	eigen	beheer	wensen	uit	te	geven.	We	trachten	deze	mensen	zo	goed	mogelijk	

op	weg	te	helpen,	binnen	onze	mogelijkheden.	Lidmaatschap	is	wegens	het	ontbreken	van	

een	degelijk	auteurscontract	weliswaar	niet	mogelijk	voor	deze	groep,	maar	voor	VAV	en	

haar	leden	is	het	belangrijk	om	ook	zicht	te	hebben	op	wat	er	buiten	het	strikt	literaire	
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gebeurt:	de	schrijfac=viteiten	van	een	toenemend	aantal	leden	beperken	zich	niet	tot	het	

literaire	genre.	Dit	is	met	name	het	geval	bij	de	illustratoren.	

Het	ledenaantal		en	de	diversiteit	zijn	essen=eel	voor	de	werking	van	VAV:	dit	bepaalt	voor	

de	vereniging	haar	representa=viteit	en	kracht	als	belangenverdediger.		

2.	Team	

Raad	van	Bestuur  
Op	de	Algemene	Vergadering	op	30	mei	2017	werden	vijf	nieuwe	bestuursleden	verkozen:	

Mathias	Claeys,	André	Van	Halewyck,	Jeroen	Olyslaegers,	Barbara	Persyn,	Kris	Van	

Steenberge	sloten	aan	bij	het	VAV-bestuursteam.	Patrick	De	Rynck	werd	ontslagen	als	

voorziHer,	en	gaf	de	fakkel	over	aan	MaHhijs	de	Ridder.  
Het	bestuur	bestond	in	2017	verder	uit:	Ignace	Cornelissen,	Leen	Huet,	Dirk	Nielandt,	Lies	

Van	Gasse,	Hilde	Vercauteren,	MaHhijs	de	Ridder,	Isabel	Hessel,	Carlo	Van	Baelen	en	Paul	

Verrept.		

Dagelijks	Bestuur  
Het	Dagelijks	Bestuur	werd	in	2017	gevormd	door	MaHhijs	de	Ridder,	Carlo	Van	Baelen	en	

Paul	Verrept.		

Stafmedewerkers 
De	staf	van	VAV	bestond	in	2017	uit	Natalie	Ariën	(algemene	coördina=e).	Natalie	Ariën	

werkt	in	vol=jds	dienstverband,	en	verricht	effec=ef	een	4/5	VTE	voor	VAV:	sinds	april	2012	

doet	de	vereniging	PEN	Vlaanderen	een	beroep	op	haar	diensten,	en	neemt	daardoor	een	

deel	van	de	loonkosten	voor	haar	rekening.		

3.	Juridische	dienstverlening	

Er	werden	door	de	stafmedewerkster	opnieuw	een	70-tal	contracten	nagelezen;	deze	

worden	voorgelegd	door	de	leden-auteurs,	maar	ook	door	het	VFL.	Ook	enkele	uitgevers	en	

andere	opdrachtgevers	vroegen	VAV	om	advies.	VAV	kon	daarbij	steeds	rekenen	op	de	

exper=se	van	de	juriste	van	deAuteurs,	die	in	ruil	ook	steeds	op	advies	van	VAV	kan	rekenen	

voor	hun	leden.		
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Verder	werden	dagelijks	adviezen	omtrent	auteursrecht	verleend,	fiscale	vragen	en	vragen	

over	nevenrechten	beantwoord,		onderhandelingsadviezen	verstrekt…	Indien	nodig	werd	

hiervoor	advies	ingewonnen	bij	de	bevoegde	instan=es.	

Een	beperkt	aantal	leden	koos	voor	een	individueel	gesprek	met	de	juriste:	dit	gebeurde	op	

de	infolokeHen	die	VAV	in	samenwerking	met	deAuteurs	om	de	zes	weken	inricht	in	Gent	

(Poëziecentrum)	en	Antwerpen	(Huis	van	het	Boek).	Dit	aantal	is	beperkt	omdat	leden	veelal	

geholpen	zijn	met	VAV-advies	per	mail,	maar	belangrijk	omdat	we	zo	kennismaken	met	

auteurs	die	nog	niet	zijn	aangesloten.	Het	is	voor	VAV	een	kanaal	om	auteurs	te	bereiken	en	

hen	van	ons	bestaan	op	de	hoogte	te	brengen.	

Leden	zijn	buiten	deze	contactmomenten	na	afspraak	ook	welkom	op	kantoor:	dit	gebeurt	

steeds	op	vraag	van	de	auteur,	wanneer	die	uitgebreider	advies	wil	dan	het	advies	dat	per	

mail	of	telefonisch	kan	worden	verstrekt.	Dit	gebeurt	eerder	uitzonderlijk.	

4.	Communicatie	

Zoals	aangekondigd	werd	in	2017	de	website	vernieuwd	(deze	werd	gelanceerd	op	1	januari	

2018).	We	hebben	hierbij	getracht	nog	meer	in	te	spelen	op	de	noden	van	de	leden,	en	

meteen	werd	ook	de	huiss=jl	opgefrist.	De	website	biedt	tal	van	mogelijkheden	die	de	auteur	

in	staat	stellen	snel	informa=e	in	te	winnen:	FAQ’s	over	verschillende	prak=jken	in	het	

leHerenveld,	een	overzicht	van	de	nieuwsbrieven,	ac=viteiten,		coördinaten	van	partners,	

VAV-standpunten,…	Daarnaast	is	er	de	promo=eruimte	waarop	de	auteur	informa=e	kan	

geven	die	hij	wil	delen	met	de	bezoekers	van	de	website.	

Via	maandelijkse	digitale	nieuwsbrieven	houdt	VAV	haar	leden	op	de	hoogte	van	

onderhandelingen	en	gesprekken	die	ze	voert	met	haar	partners,	van	de	evolu=e	van	de	

dossiers	die	ze	behar=gt,	van	haar	standpunten	en	ac=viteiten.	Ook	is	dit	de	plek	waar	we	

ac=viteiten	van	partners	aankondigen.		

Tot	slot	zijn	er	de	nieuwsflashes,	waarin	VAV	dringende	mededelingen	doet	of	oproepen	

lanceert	die	niet	kunnen	wachten	tot	een	volgende	nieuwsbrief.	

Via	de	Facebookpagina	verspreiden	we	niet	alleen	oproepen	van	VAV	die	daardoor	een	

ruimer	bereik	krijgen,	maar	ook	berichten	die	geen	plaats	vinden	in	de	VAV-nieuwsbrief	of	
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website,	maar	die	VAV	wel	interessant	vindt	voor	auteurs.	Deze	communica=etool	werd	

beheerd	door	Hilde	Van	Cauteren	en	Isabel	Hessel.		

In	2018	zullen	we	de	communica=e	grondig	onder	de	loep	nemen.	

5.	Het	Sociaal	Noodfonds	(SNF)	

In	2008	richHe	de	Vlaamse	Auteursvereniging	haar	Sociaal	Noodfonds	op.	Dit	moet	ervoor	

zorgen	dat	schrijvers	die	in	acute	armoede	leven	hun	schrijfac=viteit	kunnen	blijven	

uitoefenen.	Sindsdien	heeQ	het	SNF	in	alle	discre=e	verschillende	auteurs	kunnen	helpen	en	

heeQ	het	ervoor	gezorgd	dat	verschillende	armlas=ge	leden	hun	jaarlijks	lidgeld	niet	hoefden	

te	betalen.	In	2017	maakten	5	leden	hiervan	gebruik.	 
 
Voor	de	financiering	van	het	SNF	rekent	VAV	op	hen	die	de	leHeren	na	aan	het	hart	liggen	en	

die	met	een	giQ	noodlijdende	auteurs	willen	bijstaan.	Sinds	enkele	jaren	blijkt	het	echter	

steeds	moeilijker	om	hiervoor	giQen	te	verzamelen.	VAV	beraadt	zich	over	nieuwe	manieren	

om	fondsen	te	werven.  

	6.	Samenwerking	met	partners	in	het	letterenveld	

VAV	voert	op	regelma=ge	basis	gesprekken	met	haar	partners:		

• Auteursbond	(Nederland)	

• Boekenoverleg		

• Boek.be	

• CEATL	

• EWC	

• GAU		en	individuele	uitgeverijen	

• Kabinet	van	de	federale	minister	van	Economie	

• Kabinet	van	de	Vlaamse	minister	van	Cultuur	
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• KBR	

• Sectorraad	Kunsten	en	Erfgoed	(SARC)	

• Vlaams	Fonds	voor	de	LeHeren	

7.	Internationale	samenwerking	

 
CEATL	  
Isabel	Hessel	staat	als	vertegenwoordiger	van	VAV		de	overkoepelende	Europese	

vertalersvereniging	CEATL	bij	in	de	werkgroep	Visibiliteit	van	de	Vertaler	

Auteursbond	  
VAV	onderhoudt	goede	contacten	met	de	Nederlandse	Auteursbond.	Het	jaarlijkse	overleg	is	

sinds	vorig	jaar	opgevoerd	naar	een	halraarlijks	overleg.	Verder	is	er	geregeld	telefonisch	

overleg	over	individuele	gevallen	(bvb	in	het	geval	van	Vlaamse	auteurs	met	een	Nederlands	

auteurscontract)	en	over	algemene	ontwikkelingen.	Het	doel	is	samen	aan	hetzelfde	zeel	te	

trekken	daar	waar	het	gaat	om	juridische	dossiers	en	inzake	de	modelcontracten.	Verder	

profiteren	beide	organisa=es	van	een	regelma=ge	kennisoverdracht	en	een	nauwere	

samenwerking	bij	de	organisa=e	van	ac=viteiten.		De	bijeenkomsten	zijn	instrumenteel	in	het	

afstemmen	van	korte	en	middellange	termijn-visie.	Dit	is	onder	meer	van	groot	belang	om	

trends	te	onderkennen	en	indien	nodig	erop	te	an=ciperen.	De	belangen	lopen	vaak	samen.		

EWC	

VAV	hernieuwde	haar	lidmaatschap	van	de	European	Writers’	Council,	om	op	de	hoogte	te	

blijven	van	de	Europese	veranderingen	die	op	=l	zijn	mbt	auteursrechten.	De	Auteursbond	

heeQ	hiervoor	een	deel	van	het	lidgeld	van	VAV	betaald,	omdat	deze	kost	voor	VAV	te	groot	

is,	maar	onze	belangen	hierbij	grotendeels	wel	gelijk	lopen	–	en	ons	lidmaatschap	de	

slagkracht	van	EWC	vergroot.	
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8.	Realisaties	en	activiteiten	in	2017 

• individuele	bijstand	voor	=entallen	auteurs,	per	mail	of	persoonlijke	gesprekken	met	

een	jurist	op	de	zeswekelijkse	infolokeHen;	

• informaAe	over	en	advies	bij	ontwikkelingen	in	de	boekensector;		

• update	van	alle	hoofdstukken	van	het	Groot	Auteurshandboek;	

• een	nieuwe	website	en	huiss=jl;	

• deelname	aan	het	BoekenOverleg,	voor	VAV	een	taak	van	de	voorziHer;	

• voortzeHen	van	construc=ef	structureel	overleg	met	het	Vlaams	Fonds	voor	de	

LeFeren;		

• ac=eve	aanwezigheid	en	erkenning	op	internaAonale	fora;	

• nazicht	van	afrekeningen	van	auteurs	om	ze	op	overeenstemming	met	het	contract	

te	toetsen;	

• aanwezigheid	op	de	jaarvergadering	van	CEATL,	waar	VAV	deelneemt	aan	de	

werkgroep	voor	de	zichtbaarheid	van	de	vertaler;	

• uitreiking	van	de	Prijs	voor	het	Meest	Auteursvriendelijke	Boekhandel;	

• uitreiking	van	de	VAV-lidkaart,	die	leden	een	kor=ng	van	10%	toekennen	bij	aankoop	

van	boeken	in	meer	dan	20	boekhandels;	

• communiceren	over	en	kaderen	van	de	hervorming	van	het	auteursrecht;	

• onveranderde	voortzebng	van	de	sensibilisering	rond	de	neerwaartse	spiraal	in	

prijszeNng;	

• advies	aan	organisa=es	die	informa=e	vragen	over	contracten	met	auteurs;	

• lezing	over	auteursrecht	voor	Crea=ef	Schrijven;	

• informeren	van	auteurs	over	nieuwe	tendensen	zoals	piraterij	en	streaming	van	e-

boeken;	

• een	jaarlijkse	handleiding	bij	de	personenbelasAng;	

• aankondiging	van	ac=viteiten	van	andere	verenigingen	(literaire	vertaaldagen,	master	

literair	vertalen,	Staat	van	het	Boek,	…)		

• oproepen	aan	leden	om	wantoestanden	op	te	sporen;	

• werkgroepen	om	met	de	leden	bepaalde	tendensen	en	genrespecifieke	problemen	te	

bespreken;			

� 	9



• samenwerking	met	ELV	en	VFL	voor	de	organisa=e	van	een	cursus	persklaarmaken	

voor	vertalers;	

Hieronder	volgt	een	toelich=ng	bij	enkele	realisa=es	en	ac=viteiten	in	2017:		

Werkcongres	2017 
Het	werkcongres	wordt	jaarlijks	aan	het	begin	of	aan	het	eind	van	de	kerstvakan=e	gevierd,	

atankelijk	van	hoe	de	schoolvakan=e	precies	valt.	Dit	jaar	bleek	dat	het	congres	het	best	

aan	het	eind	van	de	vakan=e	georganiseerd	kon	worden	en	dus	vond	het	negende	VAV-

werkcongres	plaats	net	na	de	jaarwisseling,	op	zaterdag	6	januari	2018.	Zo’n	150	deelnemers	

kwamen	samen	in	de	Antwerpse	Singel:	auteurs,	illustratoren,	scenaristen	en	vertalers,	maar	

ook	partners	uit	het	leHerenveld.	Zij	woonden	debaHen,	workshops	en	lezingen	bij	over	

uiteenlopende	thema’s	die	de	auteur	aanbelangen.		

Net	als	vorig	jaar	hebben	we	de	vruchten	geplukt	van	de	adviezen	die	we	hebben	

ingewonnen	bij	onze	leden.	Er	waren	eens	te	meer	twee	reeksen	die	langer	duurden	én	er	

waren	langere	pauzes	die	gelegenheid	gaven	tot	informele	contacten.	Ook	de	tradi=e	van	de	

dubbele	keynote-speech	aan	het	begin	van	het	congres	is	voortgezet.	Gaea	Schoeters	en	

Chokri	Ben	Chika	hielden	de	verzamelde	auteurs,	uitgevers	en	leHerkundigen	op	geheel	

eigen	wijze	een	spiegel	voor.	De	lezing	van	Schoeters,	over	man-vrouw-verhoudingen	en	

diversiteit	in	de	leHeren,	verscheen	de	week	erop	in	De	Standaard	der	Le+eren	en	zal	ook	in	

het	vervolg	een	belangrijk	uitgangspunt	zijn	van	een	aantal	VAV-ac=viteiten.		

De	verschillende	sessies	werden	goed	bezocht	en	posi=ef	geëvalueerd.	Zowel	schijnbare	

niche-onderwerpen	als	‘Algoritmen	in	de	literatuur’	als	grote	vraagstukken	als	de	‘Diversiteit	

in	de	Vlaamse	leHeren’	brachten	heel	wat	te	weeg.	Deze	en	andere	onderwerpen	zullen	ook	

in	het	vervolg	nog	terugkeren	in	de	werking	van	VAV,	hoogstwaarschijnlijk	in	de	vorm	van	

workshops.	

De	Limerick	nam	de	Prijs	voor	Meest	Auteursvriendelijke	Boekhandel	in	ontvangst.		

Sinds	2016	vragen	we	aan	de	deelnemers	van	het	congres	een	bijdrage	in	de	kosten.	Voor	

leden	bedroeg	die	15	euro,	niet-leden	betaalden	30	euro.	Dankzij	de	inkomsten	uit	steun	

(beheersvennootschappen	en	VFL)	en	deelnemersbijdragen	zijn	we	erin	geslaagd	alle	kosten	

(huur,	sprekers	en	catering)	te	dekken.	
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InfolokeFen 
De	infolokeHen	die	VAV	in	samenwerking	met	deAuteurs	organiseert	bieden	een	aanvulling	

op	de	individuele	bijstand	die	VAV	telefonisch	of	per	mail	biedt.	deAuteurs	stelt	een	jurist	ter	

beschikking,	en	VAV	haar	lokalen.	De	infolokeHen	vonden	om	de	zes	weken	plaats,	

afwisselend	in	Antwerpen	en	in	Gent.		

Samenwerking	VFL 
VAV	en	de	medewerkers	van	VFL	hebben	veelvuldig	contact	waarbij	een	hoop	informa=e	

wordt	uitgewisseld.	Met	name	de	signalering	van	VFL	naar	VAV	over	misbruiken	die	VFL	

vaststelt	in	contracten	heeQ	ons	aanzienlijk	geholpen	met	het	in	kaart	brengen	van	

problemen	met	contracten.	VAV	hecht	een	groot	belang	aan	de	construc=eve	samenwerking	

met	VFL	en	de	formele	overlegmomenten	zijn	daar	onontbeerlijk	in.	

OrganisaAe	van	genrespecifieke	werkgroepen	en	workshops	

Het	aanbieden	van	werkgroepen	en	workshops	kadert	in	het	voornemen	om	op	regelma=ge	

basis	de	leden	te	verenigen	rond	bepaalde	thema’s.	Op	die	manier	worden	leden	nauwer	bij	

de	werking	van	VAV	betrokken,	en	bovendien	houden	we	zo	beter	een	vinger	aan	de	pols	

over	problemen	die	rijzen.	Werkgroepen	bieden	bovendien	een	goede	mogelijkheid	om	tot	

gedragen	oplossingen	te	komen	–	of	werkpunten	voor	VAV.	Met	de	workshops	willen	we	

tegemoet	komen	aan	de	noden	tot	prak=sche	opleidingen,	waar	vaak	vraag	naar	blijkt	te	zijn.	

We	gingen	hiervoor	te	rade	bij	de	Auteursbond,	die	op	regelma=ge	basis	cursussen	en	

workshops	aanbiedt.	In	2017	starHen	we	met	een	cursus	persklaarmaken	voor	vertalers,	wat	

al	meteen	leidde	tot	een	herneming	ervan	in	maart.	Ondertussen	kijken	we	uit	naar	

volgende	thema’s	en	sprekers.			

Nieuwe	website	

In	2017	werden	de	nieuwe	huiss=jl	en	website	ontwikkeld.	Deze	werden	gelanceerd	op	1	

januari	2018.	De	leden	vinden	op	deze	website	meer	informa=e	en	zullen	vanaf	zomer	2018	

ook	de	nodige	tools	aangereikt	krijgen	om	in	eerste	instan=e	zelf	contractvoorstellen	na	te	

lezen,	en	vervolgens	de	afwijkingen	aan	VAV	voor	te	leggen.	Dit	enerzijds	om	de	werkdruk	
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die	ontstaat	door	de	vele	contractadviezen	te	verlichten,	maar	vooral	ook	om	auteurs	

vertrouwd	te	maken	met	de	inhoud	van	hun	contract.	VAV	stelde	meermaals	vast	dat	de	

adviezen	die	werden	gegeven	niet	bijdroegen	tot	een	beter	begrip	van	en	inzicht	in	het	

contract,	en	dat	auteurs	de	opmerkingen	blindelings	doorgaven	aan	de	uitgever.	

Naar	aanleiding	van	de	nieuwe	website	werden	ook	de	bestaande	hoofdstukken	van	het	

Groot	Auteurshandboek	geüpdatet.	

 

9.	Doelstellingen	2018	

Dit	zijn	enkele	prioriteiten	die	VAV	zichzelf	stelt	in	haar	werking	in	2018.	Wat	hier	volgt,	staat	

los	van	de	reguliere	en	dagelijkse	VAV-werking	(met	name	individuele	bijstand	aan	auteurs,	

communica=e	aan	de	leden	enz.),	de	organisa=e	van	het	=ende	Werkcongres,	de	vele	

bilaterale	gesprekken	en	de	ac=eve	aanwezigheid	van	VAV	op	de	bestaande	overlegfora:	

• OrganisaAe	van	informele	gesprekken	en	bevragingen	voor	de	diverse	genres.	2018	

zal	in	het	teken	staan	van	een	grotere	interac=e	met	de	leden.	We	willen	onze	leden	

niet	alleen	horen	als	er	een	probleem	is,	maar	ook	als	het	goed	gaat,	of	als	ze	

gewoon	aan	het	werk	zijn.	Op	die	momenten	worden	auteurs	namelijk	ook	

voortdurend	geconfronteerd	met	‘problemen’,	zowel	van	economische,	als	van	

technische	aard.	We	willen	horen	waar	auteurs	op	dagelijkse	basis	mee	worden	

geconfronteerd.	Problemen	kaarten	we	vervolgen	aan.	Uitdagingen	proberen	we	te	

verzamelen	en	om	te	zeHen	in	prak=sche	workshops.	Nogal	wat	schrijvers	hebben	

bijvoorbeeld	problemen	met,	of	vragen	over	het	opstellen	van	een	goede	aanvraag	

voor	een	werkbeurs	van	het	VFL.	Een	workshop	is	de	ideale	sebng	om	een	aantal	dos	

en	don’ts	te	delen.	

• OrganisaAe	van	workshops.	Niet	alle	workshops	hoeven	uiteraard	voort	te	vloeien	

uit	de	gesprekken	die	we	organiseren.	De	literatuur	staat	voor	grote	uitdagingen.	Hoe	

val	je	als	schrijver	bijvoorbeeld	op?	Wat	kun	je	zelf	ondernemen	als	je	uitgever	nog	

niet	bereid	is	om	in	je	te	investeren?	En	tot	wie	wend	je	je	met	een	crea=ef	

promo=oneel	programma?	Dit	zijn	slechts	enkele	van	de	mogelijke	onderwerpen	die	

we	als	workshop	willen	aanbieden.	Belangrijk	is	dat	we	eerst	de	markt	testen.	Liever	
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een	beperkt	aantal	workshops	voor	een	groot	publiek,	dan	een	groot	aantal	

workshops	voor	een	enkeling.	

• Ook	in	2018	gaan	we	verder	met	de	publica=e	van	nieuwe	hoofdstukken	van	het	

Grote	Auteurshandboek	met	basisinforma=e	voor	auteurs;	

• We	doen	extra	inspanningen	om	contact	te	komen	met	specifieke	groepen	van	

kandidaat-leden	op	een	voor	hen	passende	manier.	Het	gaat	dan	met	name	om	

debutanten,	starters,	self-publishers,	jonge	vertalers,	strip-auteurs,	etc.	Om	die	reden	

nemen	we	bijvoorbeeld	deel	aan	het	nieuw	opgestarte	vertalersdrinkgelag,	een	

informele	bijeenkomst	van	vertalers	waar	nubge	informa=e	wordt	uitgewisseld;	

• Modelcontracten:	langverwachte	actualisering	van	de	bestaande	en	finalisering	van	

nieuwe	modelcontracten	(vertalers,	theater);	de	gesprekken	met	de	GAU		en	OKO	zijn	

gaande,	en	worden	wellicht	afgerond	in	het	voorjaar	van	2018;	

• Opstellen	van	een	deontologische	code	voor	VAV-bestuurders;	

• Verdere	samenwerking	met	andere	vertegenwoordigers	van	auteurs,	na=onaal	en	

interna=onaal	(bv.	PEN,	Auteursbond	(vroegere	VVL),	beheersvennootschappen…);	

• Nieuwe	bronnen	van	inkomsten	zoeken.	VAV	mag	niet	te	veel	atankelijk	zijn	van	

één	subsidiënt.	We	onderzoeken	de	mogelijkheid	om	op	projectbasis	bijkomende	

financiële	middelen	te	regelen. 

10.	VAV	en	centen		

Vlaanderen	is	leHerlijk	te	klein	om	een	professionele	auteursvereniging	uitsluitend	op	basis	

van	het	lidgeld	te	laten	func=oneren	en	het	sponsoren	van	een	belangenvereniging	is	niet	

vanzelfsprekend.	VAV	blijQ	daarom	grotendeels	atankelijk	van	instellingen	en	organisa=es	

die	het	belang	van	een	goed	werkende	belangenbehar=ger	voor	auteurs	inzien	en	daarin	

graag	investeren.	

� 	13



Het	Vlaams	Fonds	voor	de	LeHeren	blijQ	de	VAV	de	basissteun	geven	die	overleven	mogelijk	

maakt.	VAV	is	ook	deAuteurs	en	SABAM	dankbaar	voor	de	ad-hocsponsoring.	Voor	2018	

wordt	de	mogelijkheid	onderzocht	om	in	samenwerking	met	de	rechtenorganisa=es	zeer	

specifieke	projecten	op	te	zeHen	die	bijkomend	zouden	kunnen	worden	gefinancierd	(zie	ook	

laatste	punt	onder	9).
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