Verslag voorjaars ledenvergadering VVMG
22-04-2018, vanaf 14h00 met aansluitend vanaf 16h00 de uitreiking van de
Bernardine de Neeve prijs.
Locatie:
Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat 50
1182 JE Amstelveen
Opening door de voorzitter, Han de Kluijver
Mededelingen:

-

Harry Timmerman, oud voorzitter van de vereniging, overleed 8 maart jl. Hij
wordt herdacht en er wordt door de aanwezigen een moment stilte gehouden.

-

Monique Swinkels, verantwoordelijk voor het secretariaat van de vereniging, kon
haar werk met haar bestuurstaken niet meer combineren. Monique stapt uit het
bestuur en ze wordt door de voorzitter in afwezigheid zeer bedankt voor haar
inzet.

-

Bestuurslid Trudy Link kan niet bij deze ledenvergadering aanwezig zijn. Zij is
herstellende van een operatie.

-

Nikè Haverkamp stelt zich voor.
Zij is restaurator van keramiek en glas en liep stage bij het Corning museum.
De leden heten Nikè van harte welkom als nieuw bestuurslid en stemmen in met
haar installatie.

-

Een bos bloemen wordt gegeven aan Renée Jansen-Schulz vanwege haar
belangrijke werk voor de vereniging: ledenadministratie en atelierbezoeken.
Ondanks mantelzorgtaken wil Renée met alle plezier nog een jaar of maximaal
anderhalf haar werkzaamheden voortzetten.

-

Het bestuur ontving begin dit jaar een brief van het Nationaal Glasmuseum waarin
toenmalig interim-directeur Marjo van Schaik aankondigt dat de samenwerking
met de VVMG in de ijskast gaat.
Ze heeft de deur dicht gedaan maar niet op slot.
Tijdens de laatste ledenvergadering in Kasteel Cannenburch te Vaassen werd er
door onze penningmeester Gerard van Dijk aangegeven dat de jaarlijkse bijdrage
aan het museum een zware post op de begroting is.
Het bestuur heeft aan de inmiddels nieuw aangestelde directeur Astrid Hertog een
reactie per brief gestuurd. Hierin wordt gemeld dat de financiële bijdrage aan het
museum dit jaar aanzienlijk verminderd is en we open staan voor een gesprek.
Nico Mogendorff voegt toe: de toegang tot het Glasmuseum blijft voor leden van
de VVMG nog vrij. Leden blijven ook 10% korting op hun aankopen ontvangen.
Verslag najaarsvergadering VVMG in Kasteel Cannenburgh, Vaassen:
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-

-

p.1:
Rinus van Helden: nieuwsbrief wordt toegestuurd aan een ieder die zich
ingeschreven heeft daarvoor, dus ook aan niet-leden die belangstellend zijn.
Walter van de Vorst: geeft aan dat iedereen kan inschrijven en dat er eventueel
een cross-check gedaan kan worden op e-mailadressen. Als je alleen
uitnodigingen/communicatie via de nieuwsbrief verstuurt dan loop je het risico dat
je niet iedereen bereikt.
Piet Augustijn: verontrustend is dat er 200 leden geen uitnodigingen krijgen.
Renée Jansen-Schulz: 150 leden krijgen factuur per post, niet per email. Wellicht
ligt daarin verborgen dat we niet iedereen per email kunnen bereiken voor
uitnodigingen etc.
Actie: ledenvergaderingen noemen in de agenda van het blad Glas

-

p.2:
Rinus van Helden: naamswijziging Fjoezzz-Glas is toch een gemiste kans want er
blijkt niet uit dat het om een verenigingsblad gaat.
Piet Augustijn: staat wel in het colofon dat het verenigingsblad is
Jos van den Eijnde: Professioneel blad – Piet verdient lof daarvoor.
Joan Boogaard: je kan het blad niet in de kiosk kopen terwijl het wel een gewild
blad is.
Han de Kluijver: los verkopen is onderzocht, maar bleken hoge kosten aan
verbonden.
Joan Boogaard: € 7,00 per tijdschrift via het Nationaal Glasmuseum – op die
manier is het goedkoper om geen lid te zijn.
Han de Kluijver: We drukken meer exemplaren dan dat er leden zijn.
Piet Augustijn: Gorinchems Museum heeft ook losse exemplaren verkocht en
ondanks bezwaren wel/niet lid te zijn, was dat eenmalig en is het daarom gewoon
promotie.
Han de Kluijver: neemt de gelegenheid te baat onze nieuwe flyers uit te delen nu
het toch om promotie gaat.
Verder geen opmerkingen.

-

Jaarverslag 2017
p.4:
Piet Augustijn: redactiecommissie is benoemd om toe te zien op het gevoerde
beleid. Soms wordt er door hen wel gepubliceerd, maar au fond is de redactieraad
daartoe niet in het leven geroepen. Taak is het bewaken van de koers.

-

Begroting + verslag kascommissie
Leden moeten worden geïnformeerd in komende uitgaven van Glas over
contributieverhoging naar € 60,- per jaar
Walter van de Vorst: deze vooraankondiging is wettelijk verplicht voor
automatische incasso.

-

Status ledenaantal
Renée Jansen-Schulz: net onder de 1000 leden.

-

Gerard van Dijk: wat betreft het tijdschrift dienen we binnen budget te blijven van
€ 48.000 per jaar.
Afgelopen jaar ruim € 5.000 meer uitgegeven
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-

Piet Augustijn: als het blad niet bestond waren er ook geen advertentie
inkomsten. Die zou je kunnen investeren in het blad zijns inziens.

-

Gerard van Dijk: communicerende vaten: dan wordt het tekort van de vereniging
groter.
Doel is: dekkende begroting.

-

Han de Kluijver: het doel is te proberen binnen budget te blijven, maar garanties
zijn op voorhand niet altijd te geven omdat er ook redenen kunnen zijn om een
dikker blad te maken.

-

Han de Kluijver:
Voorheen € 4.000 per jaar naar de Bernardine de Neeve prijs – dit wordt verlaagd
naar € 3.000 per jaar
Bijdrage Nationaal Glasmuseum is verlaagd.

-

Gerard van Dijk: Oplage tijdschrift verminderen, ontwerpkosten op basis van 70
pagina’s is goedkoper. Verzendkosten wellicht lager als er met een ander
postbedrijf wordt gewerkt.

-

Opslagkosten:
Walter van de Vorst: we hebben kisten, compleet archief van de vereniging,
inclusief financieel archief. Ligt bij de firma Kubus Selfstorage te Alphen aan de
Rijn. Er blijven altijd zaken die bewaard moeten worden dus digitaliseren kan niet
met alles. Praktische overwegingen van de geografische ligging en eenvoudige
bereikbaarheid van de opslaglocatie tellen ook zwaar.

-

Piet Augustijn: het VVMG archief zou bijvoorbeeld bij het RKD [Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie, Den Haag] kunnen worden ondergebracht.

-

Walter van de Vorst: men staat daar bij het RKD niet te springen, zo weet hij.

-

Renée Jansen-Schulz: sportverenigingen zijn verplicht om hun ex-leden uit de
administratie te schrappen
Walter van de Vorst: zegt dat dat samenhangt met de nieuwe privacy wetgeving
die per 25 mei ingaat. Hij gaat daar later in de vergadering op in.

-

Het verslag van de kascommissie wordt goedgekeurd en de leden daarvan, Gerard
Bekker en Ron Geurts, worden hartelijk bedankt voor hun grondige controle.

-

Gerard van Dijk wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet als penningmeester.

-

Ledenobject, Trudy Link kan door afwezigheid hierop geen toelichting geven.
Verder geen nieuws, zoals al gemeld in de laatste nieuwsbrief
In Glas nr. 3 volgt een verslag

-

Rondvraag:
Joan Boogaard: Het Glas decembernummer vermeldt exposities die vaak al een
maand lopen en waar je vanwege de feestdagen dan niet meer aan toe komt.
Rinus van Helden: meer gebruik maken van de website.
Piet Augustijn: we zouden ter ondervanging kunnen overwegen het
decembernummer een week eerder uitgegeven
Renée Jansen-Schulz: atelierbezoeken
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Krijgt hulp van Marie-Louise Fransen, Florence Nightingalestraat 16,
6543 KW Nijmegen, Glasatelier, Vlierestraat 3, 6523 EX Nijmegen
tel 06-41462070/ 024-3777587

-

Walter van de Vorst:
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe privacy wet)
die 25 mei ingaat, is ook van toepassing op de VVMG. Walter biedt vriendelijk aan
voor onze vereniging een privacy verklaring in model, tevens voor de website en
een verwerkingsovereenkomst te maken. Zijn ervaring in een VVE zijn hierbij
bijzonder nuttig.
De aanwezigen danken Walter zeer voor zijn aanbod en nemen dat enthousiast
aan.

-

Presentaties:
Candida van Nugteren
Candida geeft een presentatie in verband met het haar toegekende stipendium
van de VVMG. Ze kreeg van de vereniging al eerder een stipendium.
Ze werkt al 15 jaar met glas en leerde zichzelf het fusen aan.
Ze leerde brandschilderen in Engeland, op de oude manier
Als haar oven draait, werkt ze met een brander, maakt flamework.
Met behulp van het stipendium volgde Candida een driedaagse cursus
‘Graveren’ bij Nancy Sutcliffe aan het West Dean College in West-Sussex (GB).
Durk Valkema.
De Glass Art Society (GAS)kent hem in Venetië een award toe komende maand.
Durk gaf tijdens de vergadering een lezing over een leven vol glas en had onder
meer aandacht voor de GAS conferentie die werd georganiseerd in Felix Meritis,
Amsterdam, 2002, en andere culturele instellingen.
Activiteiten anno nu passeren ook de revue zoals zijn VRIJ GLAS studio op het
Hembrugterrein in Zaandam.
Het archief van zijn vader Sybren wordt gedigitaliseerd en ontsloten.
Valkema staat verder stil bij de restauratie van kroonluchters, glasblazen op
Lowlands en toont afbeeldingen van werk van zichzelf, Sybren en van Anna
Carlgren.

-

De dag is besloten met een druk bezochte uitreiking van de Bernardine de Neeve
prijs, te midden van de tentoonstelling die in het Van der Togt Museum is
ingericht rondom het werk van de genomineerden:
 Joost Bicker Caarten
 Arnout Visser
 Jan Doms
De prijs wordt uitgereikt aan Jan Doms
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