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Najaars-ledenvergadering   
Datum:   zondag 31 oktober 2021  

Locatie:   Het Dak, Leerdam  

  

1) Opening/mededelingen   

Welkom door de voorzitter, Nico Mogendorff. Hij geeft aan dat het fijn is iedereen weer 

daadwerkelijk te kunnen ontmoeten.   

40 leden aanwezig. Enkele afmeldingen via de mail.   

  

2) Verslag (digitale) ledenvergadering 22 november 2020  Het verslag wordt goedgekeurd 

zonder verdere aanpassingen.  

Enkele vragen / opmerkingen n.a.v. de notulen:  

- Huishoudelijk reglement is in concept gereed. Dient nog vastgesteld te worden in 

bestuursvergadering om dan in een volgende ALV te kunnen bespreken.   

- Samenwerking Glasmuseum: er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst  

gesloten, gebaseerd op de huidige praktijk  

- Samenwerking Rijksmuseum: er is in 2020 een paar keer contact geweest met het 

Rijksmuseum voor eventuele projecten. In 2022 opnieuw oppakken.  

  

3) Mededelingen:  

- Gerda Brust gaat met ingang van 2022 stoppen met de werving van advertenties voor 

GLAS. Zij heeft dit ruim 20 jaar gedaan. Er is een vervanger voor haar gevonden en 

tevens zal dan met ingang van Glas 1-2022 de Agenda verplaatst worden naar onze 

website.  

- PR en communicatie: Marcellino Erven is samen met anderen (Nico Mogendorff, Ida  

Scheijgrond, Ron Geurts, Rinus van Helden) bezig met de opzet voor een ledenenquête.  

Het is de bedoeling dat deze enquête binnenkort naar alle leden wordt verzonden.  

Walter v.d. Vorst wijst nog op een eerdere enquête in 2012.  

- Dankwoord voor Walter van de Vorst (organisator van o.a. beurspresentaties) door 

Louis Visseren. Lovende woorden voor de inzet van Walter voor de vereniging. 

Walter bedankt de vereniging voor het cadeau.   

- Dankwoord voor Renée Jansen-Schultz (Jarenlang de ledenadministratie en 

atelierbezoeken georganiseerd) door Tonny van Helden.   

Renée is helaas niet aanwezig maar krijgt een video-opname van dit dankwoord 

toegestuurd. Cadeau wordt thuisbezorgd.    
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- Nataliya Vladychko, (Een van de winnaars van het stipendium in 2019), kon helaas 

vandaag niet. Ze heeft het druk met de voorbereiding van haar presentatie als een 

van de genomineerden voor de Bernardine de Neeve-prijs in Museum Jan.   

- Opheffen Stichting Modern Glas.   

        Het bestuur geeft toelichting op de achtergronden. De redenen zijn begrijpbaar.   

Echter de vergadering vraagt duidelijk garanties dat het “vermogen” van de stichting 

beschikbaar blijft als prijzengeld voor de Bernardine de Neeve-prijs. (En krijgt deze 

toezegging)  

De vergadering had het op prijs gesteld als dit punt was voorgelegd aan de ALV (dus op 

de agenda, niet als “mededeling”. 

- Nico vermeld als laatste punt dat de Agenda in het magazine verplaatst gaat worden 

naar de website, met ingang van glas 1 - 2022 

 

4) Jaarverslag 2020   

De vergadering gaat akkoord  

  

5) Financieel verslag 2020  

De kascommissie (Gerard Bekker en Jos Smeets) heeft de boeken gecontroleerd en in orde 

bevonden. (Jos Smeets heeft dit nog gedaan voor hij interim-penningmeester werd) Door 

de vergadering wordt decharge verleend aan het bestuur.   

   

6) Begroting 2022  

De interim-penningmeester (Jos Smeets) presenteert de begroting voor 2022. Deze is 

vergelijkbaar met de begroting 2021.   

Het aantal leden loopt jaarlijks met een aantal tientallen terug. Dus voorzichtigheid blijft 

geboden.  De contributie blijft voor 2022 gelijk.   

  

De activiteit van het werven van advertenties blijft. De standaard advertenties blijven ook in 

GLAS. De “variabele” tentoonstellingen worden opgenomen op de website.   

  

Er blijkt enige onduidelijkheid te zijn over de omvang van het Magazine Glas. Is al vaker 

besproken, maar blijkbaar nooit vastgesteld.   

Over GLAS magazine worden de volgende zaken vastgelegd:   

- Jaarlijks wordt er voor GLAS een budget afgesproken (bedrag begroting = limiet).   

- De 4 uitgaven van GLAS moeten passen in dit budget.   

- Indien er aanpassingen nodig zijn in het jaarlijks budget wordt hierover vroegtijdig en 

vooraf overleg gepleegd met de hoofdredacteur (Piet Augustijn).  

  

7) Benoeming kascommissie 2021  

Gerard Bekker wil nog een jaar door en Walter van de Vorst meldt zich aan als nieuw lid van 

de kascie. Beide worden door de aanwezigen op de vergadering aanvaard en geïnstalleerd als 

leden van de kascommissie.  

  

8) 35 jaar jubileum VVMG  

Ron vertelt namens de jubileumcommissie over de activiteiten van het afgelopen jaar:   

- De expositie met objecten van leden en kunstenaarsleden in het Glasmuseum + brochure  
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- De veiling (van de 29 stukken is een kwart verkocht, een opbrengst van ruim 1300 euro 

voor stipendia van de VVMG)  

- De fotowedstrijd   

- Catalogus Bernardine de Neeve-prijs en 10 jaar ledenobject    

- vandaag het tafeltjesproject.   

De jubileumcommissie (Krista Israel, Ron Geurts en Rinus van Helden) heeft samen met een aantal 

leden met veel enthousiasme aan deze activiteiten gewerkt. Het heeft de vereniging meer zichtbaar 

gemaakt en de activiteiten hebben ook een ander publiek bereikt.   

Tijdens de finisage in het Glas Museum van de expositie vond er met de deelnemers een 

geanimeerde discussie plaats.  

  

Nico bedankt namens de vereniging de commissie voor hun inzet en gemotiveerdheid.  

  

9)  Bestuurszaken  

Ria van der Rijt neemt conform afspraak binnen het bestuur voor dit onderdeel de voorzittersrol van 

Nico over omdat voor haar herverkiezing niet speelt.   

Het rooster van aftreden conform statuten en huishoudelijk reglement:  

Ria van der Rijt: in nov. 2018 benoemd. Niet herkiesbaar   

Maria Niessen: in nov. 2018 benoemd: haar eerste termijn is nu afgelopen. Zij geeft aan niet 

herkiesbaar te zijn. Wel wil ze graag doorgaan met de organisatie van het ledenobject en de 

atelierbezoeken. 

Jos Smeets: heeft de termijn van Sue Schippers (benoemd in nov. 2018) overgenomen na Ron Geurts 

(interim): eerste termijn is verstreken. Hij wil doorgaan op voorwaarden.  

Nico Mogendorff: is in nov. 2016 benoemd als bestuurslid en is in nov. 2018 voor 3 jaar benoemd als 

voorzitter. Voor hem is herbenoeming nodig voor 1 jaar. Nico geeft aan door te willen gaan, op 

voorwaarden. 

Vanuit de vereniging hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor de vacature secretariaat.   

  

Er wordt benoemd dat de samenwerking binnen het bestuur de laatste periode niet optimaal 

verloopt. Als blijkt, gedurende de discussie, dat het huidige bestuur in deze samenstelling niet door 

kan, ziet de ALV zich met een probleem geconfronteerd. Wat om een oplossing vraagt, mede 

vanwege het voortbestaan van de vereniging. Dit is zorgwekkend. Het blijkt al langer dat het moeilijk 

is bestuursleden te vinden. Deze rol is niet populair.   

Er wordt gevraagd en  besloten de vergadering 5 minuten te schorsen.   

Na de schorsing komt Rinus van Helden met het voorstel aan de vergadering om een interim-bestuur 

aan te stellen.   

Dit interim-bestuur (Rinus van Helden, Ron Geurts en Ida Scheijgrond) neemt de taken van het 

huidige bestuur voorlopig waar. Zij gaan aan de slag om bestuursleden te zoeken en komen met een 

voordracht voor de volgende ledenvergadering (voorjaar).   

Daarnaast stellen zij een schets van een beleidsplan op.   

De vergadering is blij met het voorstel. Dit biedt een oplossing uit de ontstane impasse.   

Het voorstel wordt in stemming gebracht:  

- A: het interim-bestuur (bestaande uit Ron, Rinus en Ida) wordt door de vergadering 

benoemd. Voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen. Het oude bestuur 

wordt gevraagd om voor een goede overgang zorg te dragen.  
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- B: het interim-bestuur heeft als opdracht over half jaar tijdens ALV te komen met 

voordracht nieuw bestuur. (Dit kunnen leden van interim-bestuur en oud-bestuursleden 

zijn). Voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen.   

- C: het interim-bestuur legt over half jaar in de ALV een beleidsplan voor aan de 

vereniging op hoofdlijnen, zodat de ALV hierop invloed kan uitoefenen. Voorstel met 

meerderheid van stemmen aangenomen.   

- D: Leden worden opgeroepen om zich te melden als bestuurder of voor 1 van de te 

vormen commissies.    

Ria feliciteert de vergadering en de vereniging met deze uitkomst en bedankt de initiatiefnemers. Het 

interim-bestuur wordt succes gewenst met haar taak.   

De vergadering bedankt het afgetreden bestuur voor hun inzet de afgelopen jaren.   

  

Presentaties aan de ALV  

  

Introductie door Maria Niessen als coördinator ledenobject  

Het ledenobject 2020: Anna Gray heeft de laatste objecten uitgeleverd. Anna en Maria zijn tevreden 

over hoe e.e.a. gegaan is.   

Het ledenobject 2021  

Door de jury is een keuze gemaakt uit 16 inzendingen.   

De keuze is gevallen op het ontwerp van Frank van den Ham, mede ingegeven door de verwijzing 

naar het 35- jarig jubileum.   

Frank kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. de Covid-19 maatregelen, maar heeft een video 

vervaardigd. De Videopresentatie van Frank waarin het ontstaan (concept, materiaalkeuze, etc. ) aan 

bod komen wordt zeer positief door de vergadering ontvangen. De link naar de video wordt op de 

website geplaatst.  

Maria sluit de presentatie af. De ledenobjecten zullen ook getoond worden in het Glasmuseum, 

Museum Jan en tijdens de expositie ‘Kijken naar kleur’ in Kasteel de Cannenburch te Vaassen.   

  

Presentatie, gehouden door Martine Knoppert, winnares van ons stipendium in 2019 over haar 

leerervaringen in Frauenau (D):  

Ze volgde in 2019 de zomercursus: Laminated and Cut Glass Sculpture: Simple is not so simple!  

Gegeven door Lásló Lukácsi in Frauenau, Duitsland.   

Ze illustreert haar ervaringen aan de hand van foto’s en een filmpje. De werkzaamheden in de cursus 

waren met name lijmen, lamineren, slijpen en polijsten. Een aantal producten laat ze zien. Daarnaast 

is Frauenau ‘het glazen hart in het Beierse Woud’  voor Martine een hele inspirerende omgeving 

geweest. “De ontmoetingen met collega’s in de zomeracademie geven je weer input en halen je uit je 

eigen ‘box’.”  

  

Prijsuitreiking fotowedstrijd.   

Toelichting door Jan-Hein van Stiphout op de prijs voor de fotowedstijd. Jan Hein heeft het object 

belangeloos beschikbaar gesteld aan de VVMG.   

Het betreft een object waar de kunstenaar veel innovatie in heeft verwerkt. Het is fragiel, vertoont 

kleurenpracht en veel bloemen.   

De jury  maakt de motivatie voor de uitreiking van de prijs bekend, en heeft uit ca. 30 inzendingen 

een keuze gemaakt: Lucy Kiewiet wint de eerste prijs. Zij is helaas afwezig i.v.m. ziekte. De 2de prijs is 

gegaan naar Sabine van Eps en wordt aan haar uitgereikt.  

De foto’s en de motivatie worden gepubliceerd in ons Magazine Glas.  


