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Bekijk de webversie

NIEUWJAARSWENS
Ik wens U alle goeds en gezondheid voor 2021.
Wat dit jaar precies mogelijk maakt, is nog onduidelijk.
Hoop in ieder geval dat het leven zeker in de tweede helft van
2021 weer een stuk fijner mag worden.
Ik zie er met U naar uit.
(Het Coronajaar 2020 is ontregelend geweest met veel uitstel en afstel, maar daarover is al
genoeg gezegd en geschreven.)
Nico Mogendorff, voorzitter

NATIONAAL GLASMUSEUM LEERDAM
Door de (verlengde) lockdown is het voorlopig niet mogelijk de presentatie van het jaarobject
2020 en de expositie van de elf, voor de Bernardine de Neeve-prijs geselecteerde kunstenaars
in het museum te bezichtigen. Informatie over beide presentaties kunt u bijvoorbeeld in ons
magazine Glas van 2020/3 en op onze website terug vinden. Overigens staat er ook een
exemplaar van het jaarobject 2020 in Museum JAN in Amstelveen.
Als er weer gelegenheid is om exposities te zien, dan heeft u als lid gratis toegang tot het
Glasmuseum in Leerdam. In 2019 is tijdens de Algemene Ledenvergadering en
Voorjaarsledendag in het Groninger Museum afgesproken, dat leden die niet over een
Museumjaarkaart beschikken, een schriftelijk bewijs van lidmaatschap van de vereniging
kunnen aanvragen via het secretariaat info@modernglas.nl.
In het algemeen willen we leden aanmoedigen om het museum te ondersteunen met een
financiële bijdrage als lid/donateur/ beschermer en bij een bezoek met het tonen van hun
Museumjaarkaart.

Contributie 2021 en administratiekosten
De contributie voor 2021 wordt met een automatische incasso
geind c.q. gefactureerd in week 4 van deze maand januari.
Op de agenda van onze ALV van 22 november jl. stond de
wijze waarop de contributie geind wordt. De contributie van
de leden van VVMG wordt voor 75% geïnd op basis van
automatische incasso.
De overige 25% gaat nog ‘ouderwets’ op basis van een factuur via de mail of met de post.
Er zijn nog teveel leden, die niet tijdig c.q. na de nodige betalingsherinneringen betalen.
De penningmeester moet daarvoor veel extra handelingen verrichten.
Het volgende bestuursvoorstel is in de ALV besproken en met algemene stemmen
aangenomen.
Vanaf 01-01-2021 zal er voor de 1e herinnering een bedrag van €10,00 en voor de laatste
herinnering (de zogeheten 14 dagen brief) een bedrag van €15,00 in rekening worden gebracht.
Bovendien zal er vanaf 01-01-2022 voor de handmatige facturen en voor de facturen die vanuit
niet gelukte incasso verstuurd worden, een extra bedrag aan administratiekosten toegevoegd
worden van €5,00 per factuur.

VACATURES BESTUUR/VRIJWILLIGERS.
Als bestuur en jubileumcommissie zoeken we actieve leden, die willen bijdragen aan het
realiseren van verenigingsdoelen en aan allerlei (jubileum)activiteiten. Denk zeker ook in
praktische zin door de handen uit de mouwen te steken. In overleg zullen de taken worden
verdeeld naar interesses en mogelijkheden. Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris en de
voorzitter, via info@modernglas.nl.

Jubileumjaar VVMG
Leden expositie
Zoals in glas 4 – 2020 vermeld bestaat de
VVVMG dit jaar 35 jaar.
De voorbereidingen voor de expositie die we
in het Nationaal Glas Museum willen
organiseren zijn in volle gang.
Diverse kunstenaarsleden en ledenverzamelaars hebben al foto’s en het
aanmeldingsformulier ingezonden.
De bedoeling is om een breed aanbod te
schetsen van wat verzameld en gemaakt
wordt door leden van onze vereniging.
Daarnaast is het interessant om te laten zien
wat er allemaal mogelijk is met het materiaal
glas.
Heeft u zich nog niet aangemeld hiervoor?
Het kan nog steeds.
Sluitingsdatum 15 februar 2021.
Zie modernglas.nl/jubileum/

Virtuele atelier bezoeken
Ook willen we graag in contact komen met leden die het leuk
vinden om mee te werken aan de rubriek video presentaties.
Wat we ons er bij voorstellen ziet u op deze pagina op onze
site: https://www.modernglas.nl/jubileum-video-presentaties/
Klik hier.
Hier zijn al enkele filmpjes verzameld, o.a. van onze oud
voorzitter Han de Kluijver.
Bent u een beetje handig met fotocamera, telefoon en
dergelijke, dan bent u van harte uitgenodigd.
Wij willen dan samen met u op atelier bezoek en daar een
samenvatting van maken. Of we willen een verzamelaar interviewen en iets van zijn / haar
collectie tonen. Uw inbreng wordt op prijs gesteld. Aanmelden via info@modernglas.nl of
jubileum@modernglas.nl

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 60 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas,
ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u activiteiten@modernglas.nl toe aan uw adresboek.

