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Wat ons  
betreft 
in 2018

Na een inactieve periode van enkele jaren is er een nieuw 
bestuur dat de draad weer oppakt. Dat is nu bezig met 
de voorbereiding van Mooi Marginaal 6 die gepland staat 
voor het najaar van 2018 en de jaren 2012 t/m 2017 zal 
beslaan. Hierna willen we het tweejaarlijkse schema weer 
oppakken.

Voordat we u vragen uw drukwerk in te zenden willen 
we eerst de financiering rond krijgen om weer een 
tentoonstelling en een smaakvolle catalogus te gaan 
verzorgen. Wij hopen dat u hieraan een bijdrage wilt 
leveren.



Help mee
Mooi
Marginaal 6
te realiseren
SPONSORS GEZOCHT
Naast het aanschrijven van de bekende fondsen en 
subsidiegevers hopen we ook op een bijdrage te kunnen 
rekenen van degenen die Mooi Marginaal een warm hart 
toedragen en ons een financiële injectie willen geven.

Privé personen die € 100,- of  meer doneren krijgen:
- een uitnodiging voor de presentatie van de catalogus en de opening van de tentoonstelling

- een luxe, handgebonden exemplaar van de catalogus

- een mooi, ‘marginaal’ drukwerk vervaardigd in een gelimiteerde oplage

Bedrijven (of  personen) die € 500,- of  meer doneren krijgen:
- bovenstaande én:

- een vermelding in de papieren catalogus

- een vermelding op de website www.mooimarginaal.org

Uw donatie kunt u overmaken aan St. Laurens Janszoon Coster  

te Leiden op bankrekening NL86 RBRB 0706 3704 30 o.v.v.  

‘Sponsorbijdrage Mooi Marginaal’. Vermeld ook uw e-mailadres  

Of  liever stuur ons een mail met uw naam en adres gegevens.



Wat is Mooi Marginaal?
Ter stimulering van de belangstelling voor een categorie drukwerk die vooral 

in het verborgene bloeit, organiseert de stichting Laurens Janszoon Coster 

sinds 2004 Mooi Marginaal. Een deskundige jury selecteert de maximaal 

vijftig mooiste bibliofiele en marginale uitgaven die in de voorafgaande twee 

jaren in Nederland en Vlaanderen zijn verschenen. Men kan maximaal  

3 werken inzenden. De inzendingen worden beoordeeld op verzorging van 

het drukwerk, de typografie en de uitvoering. De uitverkoren werken worden 

opgenomen in een papieren catalogus en vormen een expositie welke langs 

een aantal plaatsen in Nederland en Vlaanderen reist. Mooi Marginaal is nu 

aan zijn zesde editie toe.

Vragen? Heeft u suggesties, ideeën of  vragen of  wilt u meer  

informatie over de plannen, neem dan contact met ons op:

Roelant Meijer (voorzitter)  06 - 55 71 58 32

Hans Dessens (secretaris)  071 - 523 14 11

Mooi Marginaal is een activiteit van de Stichting Laurens Janszoon Coster.

Het bestuur van de Stichting Laurens Jansz Coster wordt gevormd door  

Roelant Meijer (voorzitter tevens grafisch ontwerper en margedrukker),  

Hans Dessens (secretaris/penningmeester, tevens margedrukker),  

Frank Turenhout (drukker), Bert Lever (drukker/uitgever) en Bert Rigters (typograaf)

www.mooimarginaal.org
info@mooimarginaal.org
bankrekening NL86 RBRB 0706 3704 30 t.n.v. St. Laurens Janszoon Coster te Leiden
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