Overzicht Aktiviteiten 2017 Stichting SP&L
De Collectie Fred Horn in het Vlaams Spellenarchief
De Stichting heeft enerzijds actief meegeholpen met het verder ontsluiten van de
Collectie door gedurende het jaar weer een aantal keren Brugge te bezoeken.
Vooral is aandacht besteed aan het starten met de zgn. “Platte Spellen” om deze te
beschrijven en te koppelen aan de reeds bestaande data op HONGS.
Daarnaast zijn er door het jaar heen aankopen gedaan door de Stichting om relevante
aanvullingen op de collectie te kunnen verwerven.
De Licentie-overeenkomsten van Fred Horn
Alle inkomsten uit de overeenkomsten zijn ook dit jaar weer ten goede gekomen aan de
kas van de Stichting SP&L.
In de contracten voor nieuw uit te brengen spellen wordt steeds de Stichting als
ontvanger van de aan de licentie gekoppelde ontvangsten opgenomen. Ook dit jaar 2017
zijn weer enkele spelen van Fred Horn op de markt verschenen.
De relatie met DUCOSIM
Met de Nederlandse spellenvereniging DUCOSIM is de relatie onveranderd gebleven.
De Stichting sponsort 1 a 2 maal per jaar een SPELLENKAART en Fred Horn blijft
schrijven in het blad SPEL! over de uitkomsten van zijn research naar de historie van het
Nederlandse spel.
Bezoek evenementen
De Stichting SP&L was aanwezig op de Ducosim-beurzen in Amersfoort; het
Spellenspektakel in Eindhoven; 1 de Goudse Spellendagen; de SAZ(Spiele Autoren
Zunft)-bijeenkomst in Goettingen; SPIEL’17 in Essen en het BGS(Board Games
Studies)-Congres in Kopenhagen.
Research
Op het BGS-Congres in Kopenhagen is door Fred Horn een presentatie gehouden over
het SF-spel METROPOLIS; zijn ontstaan en zijn bedenkers. De Stichting SP&L heeft de
daarbij horende ‘gift’ aan alle deelnemers in de vorm van het spel METROPOLIS
gefinancierd.
Voor het blad van de AGPI: de “Quarterly” zijn diverse artikelen met de resultaten van
het onderzoek naar Nederlandse spellen gepubliceerd.
Ludotheek
Het boekenbezit is uitgebreid met actuele publicaties en enkele bijzondere historische
werken op het gebied van “Het Spel”.
Situatie voor de Toekomst
Actief is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden hoe de Collectie de status
van “Cultureel Erfgoed” kan verwerven.
Eveneens zijn de eerste onderhandelingen gestart met VIVES (KU-Leuven) over het
onderbrengen (hosting) van de website HONGS bij VIVES.
Naar verwachting zullen er ook in 2018 spellen van Fred Horn worden uitgebracht.

