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Ledenvergadering Vereniging van Vrienden van Modern Glas, 2020 
 

Online, via Zoom, vanwege Covid19-maatregelen betreffende bijeenkomst-beperkingen 

Zondag 22 november 2020 van 12:00-13:20 uur 

 

Online aanwezige deelnemers:    Online aanwezige bestuursleden, voltallig: 

Louis Visseren      Nico Mogendorff  (voorzitter) 

Han de Kluijver      Ria van der Rijt   (secretaris) 

Jos Smeets      Maria Niessen   (bestuurslid) 

Rinus van Helden      Ron Geurts   (penningmeester a.i.) 

Milja Schreijer      Marcel Brouwer   (bestuurslid, notulist) 

Rob Noltus 

 

 

• Welkom en vaststelling agenda 

- De voorzitter opent de vergadering en heet online alle deelnemers en bestuursleden welkom. 

Hij vraagt of er toevoegingen zijn op de agenda, wat niet het geval is, en stelt vervolgens de agenda 

vast.  

Er zijn hem geen afmeldingen bekend. 

 

• Verslag najaarsvergadering 20 oktober 2019 

- Het verslag wordt vastgesteld 

- Naar aanleiding van: 

Jos Smeets stelt de vraag of deze ledenvergadering de statutaire jaarvergadering betreft. Dat wordt 

bevestigd. Als achtergrond hierbij wordt vermeld dat door Covid-maatregelen eerder in 2020 besloten 

is de voorjaarsvergadering te annuleren. Jos stelt wel dat in de communicatie duidelijk had moeten 

worden vermeld dat de huidige vergadering, de jaarlijkse statutaire vergadering betreft. Waarvan 

akte. 

 

De begroting van 2020 is eind 2019 vastgesteld. 

 

Nico Mogendorff: de presentatie en het beheer van de ledenobjecten van de VVMG in het 

Glasmuseum Leerdam, blijft een punt van zorg. De ledenobjecten van de VVMG zijn daar in bruikleen 

ondergebracht. 

Ten tijde van deze vergadering is de stand van zaken dat het nieuwe ledenobject recentelijk zichtbaar 

was op zaal, maar inmiddels niet meer.  

Maria Niessen: vult hierop aan dat met Laurens Geurtz nauw overleg is dat er zo’n goed mogelijke plek 

moet worden gezocht voor het tentoonstellen van het ledenobject. Maria neemt contact op met 

Laurens hierover. 

 

Mededelingen 

• Bernardine de Neeveprijs (hierna: BdN prijs) 

- Han de Kluijver: doet als voorzitter van de BdN prijs verslag van de stand van zaken. In het komende 

nummer van het verenigingsmagazine ‘Glas’ zal aandacht worden besteed aan de BdN prijs. In de 

twee weken die volgen op deze ledenvergadering gaat worden gewerkt aan het inrichten in het 

Glasmuseum in Leerdam. Begin december 2020 wordt voorzien dat deze tentoonstelling geopend 

wordt. Voor eind januari 2021 worden uit de tentoongestelde deelnemers de genomineerden 

gekozen. 

 

• Ledenobject 
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- Het Ledenobject wordt getoond in het Glasmuseum Leerdam en Museum Jan. Door uitval van 

bijvoorbeeld de Glaskunstbeurs – door Covid-beperkingen gaan dergelijke publieksevenementen niet 

door – is het aantal mogelijkheden om het Ledenobject te promoten beperkter. 

 

• Nieuwe website 

- Nico meldt dat de nieuwe website van de vereniging live is. Dank wordt gezegd aan de grote 

inspanningen door de werkgroep hieromtrent. 

 

• Vacatures:  

- Door het plotselinge overlijden van Jos Geerse is de positie die Walter van de Vorst bekleedde weer 

vacant. Walter verzorgde met grote precisie de zichtbaarheid van onze vereniging op beurzen etc.  

Jos zou tevens de ledenadministratie op zich nemen. 

- De positie van penningmeester: Ron Geurts heeft, interim, met grote voortvarendheid deze positie het 

afgelopen jaar bekleed. De omzetting van het boekhoudsysteem naar E-boekhouden en aanverwante 

ledenadministratie heeft Ron professioneel en toekomstbestendig geregeld. Opvolging wordt gezocht 

en Jos Smeets heeft zich in verband hiermee al gemeld. 

- Marcel Brouwer heeft aangegeven zijn termijn als bestuurslid niet te verlengen waardoor hij eind 2020 

uittreedt.  

- Milja Schreijer overweegt toetreding als bestuurslid en heeft specifieke belangstelling in dit verband 

voor werkzaamheden m.b.t. PR en communicatie. 

 

• Atelierbezoeken e.a. activiteiten:  

- Maria Niessen meldt dat de atelierbezoeken in 2020 geen doorgang konden vinden door de Covid-

beperkingen. De focus nu ligt op planning hiervan ten eerste in het voorjaar van 2021, mochten de 

omstandigheden rond het virus dit toelaten. 

- Als gevolg van de geannuleerde bezoeken is in het tijdschrift de rubriek ‘Achter de schermen’ 

momenteel minder zichtbaar. Piet Augustijn, redacteur, is hiervan op de hoogte. 

- De overtekende activiteit van een bezoek aan het Museum Escher in Den Haag, moest helaas 

eveneens worden geannuleerd. 

- De hoop is dat ons jubileumjaar 2021 gelegenheid biedt tot activiteiten, waarbij de online variant nog 

steeds niet ondenkbaar is. 

 

• Jaarverslag 2019: 

- Inhoudelijk jaarverslag: 

Het jaarverslag 2019 wordt vastgesteld en eenieder die hieraan bijdroeg daarvoor hartelijk bedankt. 

- Jaarrekening en verslag kascommissie: 

Tijdens deze Zoom-meeting is helaas niemand van de kascommissie aanwezig: Gerard Bekker en Jos 

Geerse (†). 

- Ria van der Rijt toont in de vergadering de presentatie van het jaarverslag en Ron Geurts licht deze als 

penningmeester a.i. toe. De Verlies- & Winstrekening passeert de revue evenals de Balans. 

- Han de Kluijver stelt de vraag of de reserve in het jubileumjaar beschikbaar komt. 

- Tevens wordt vastgesteld dat de bijdrage aan het Glasmuseum in 2018 nihil is terwijl er wel is 

bijgedragen door de leden. 

- Ron Geurts geeft aan dat dit alsnog gaat geschieden en dat daar een persmoment voor wordt 

voorzien. 

- Jos Smeets geeft aan dat punt 5.3 van het huishoudelijk reglement ziet op 20% inhouding van de 

museum-donatie door de VVMG. 

- Wat betreft het huishoudelijk reglement is het actiepunt voor de volgende ledenvergadering de 

nieuwe versie voor te leggen. 

- Verslag van de kascommissie: Ria van der Rijt leest het verslag voor. Er wordt décharge verleend aan 

de penningmeester/het bestuur. 

 

• Concept-begroting 2021 
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- Ron Geurts licht deze toe, waaronder de onderhandelde omlaag gebrachte verzendkosten voor het 

tijdschrift. 

- Louis Visseren stelt naar aanleiding van het bedrag aan contributies de vraag met welk ledenaantal 

wordt gerekend. Er is uitgegaan van 900 leden. 

- Eind 2019 waren er zo’n 880 leden, echter in 2020 is dit aantal gedaald. 

- De inschatting is dat er een positief saldo zal zijn van circa € 3.000,00 

- Na deze toelichting wordt de begroting goedgekeurd en dank uitgesproken aan de penningmeester 

a.i. 

 

• Bestuursvoorstellen: 

- Het voorstel wordt gedaan om administratiekosten in rekening te brengen bij handmatige 

contributiebetaling, dan wel bij het niet (tijdig) betalen van de contributie. Automatische incasso 

verdient de voorkeur. 

- Van de circa 900 leden betalen zo’n 225 leden niet via automatische incasso. 

- Ron Geurts stelt voor € 5,00 administratiekosten te rekenen wanneer leden niet betalen via 

automatische incasso, met ingang van 2022. 

- Er wordt – met ander woorden – niet begonnen in 2021 met deze administratiekosten omdat het 

tijdens deze ledenvergadering aantal ingelogde leden te weinig is om dit besluit voor 2021 in 

stemming te brengen. Het draagvlak moet breder zijn. 

- Jos Smeets stelt voor niet te schermen met incassobureaus want dat verhoogt de sfeer niet onder de 

leden. Het is logischer wanbetalers na 1 jaar te royeren als lid. 

- Ron Geurts vult aan dat in 2019 zo’n 40 à 50 leden zijn geschrapt. 

- Besluit: we schrappen de clausule van het eventueel inschakelen van een incassobureau bij 

wanbetaling. De 1ste herinneringsfactuur wordt niet belast. De 2e en 3e factuur worden wel belast in 

2021. 

 

• Rondvraag 

- Rinus van Helden meldt nog met betrekking tot de organisatie van het lustrumjaar dat weinig 

evenementen definitief te plannen zijn vanwege de Covid-beperkingen 

- Wel zal er een fotowedstrijd worden georganiseerd 

- De expositie in het Glasmuseum wordt ingericht met objecten van leden, zowel van de kunstenaars-

leden als van niet-kunstenaars. 

- In het tijdschrift Glas (no. 4) worden de voornemens met de leden gedeeld met daarbij – vanwege de 

onzekerheden qua planning – de opmerking om de website in de gaten te houden voor de actuele 

stand van zaken wat betreft de mogelijkheden. 

- Ron Geurts meldt aanvullend over het jubileumjaar dat samen met Krista Israel en Rinus van Helden 

wordt getracht er in dit uitdagende tijdsgewricht iets moois van te maken voor de leden. 

- Han de Kluijver roept op meer jongeren te enthousiasmeren voor glas. Hij merkt op dat het 

jubileumprogramma terugblikkend van aard is en pleit voor toekomstperspectief, bijvoorbeeld: waar 

staan we over 2 jaar. 

- Rinus van Helden werpt in reactie op Han’s aanmoediging op of dat wel de taak is van de 

jubileumcommissie, of meer van het bestuur. 

- Han denkt toch dat je deze gelegenheid daarvoor ook zou moeten aangrijpen. 

- Rinus merkt nog op dat Tubbergen in 2021 ook een jubileum beleeft. 

- Han: deze Covid-periode biedt in zijn algemeenheid voor de vereniging de gelegenheid te bespiegelen 

en buiten denkpatronen te gaan. 

- Rinus sluit aan en nodigt leden uit te komen met ideeën. 

- Nico is het daarmee eens en vult aan dat qua programmering het Rijksmuseum zelfs in beeld is. We 

zouden de kleine vijver waarin we vissen moeten zien te vergroten. 

- Han de Kluijver doet de suggestie een Modeshow rond Glas te organiseren, hetgeen Rinus een leuk 

idee vindt. 

- Rinus vult nog aan dat wellicht een aanpassing nodig is van de statuten waarin digitale bijeenkomsten 

als deze kunnen worden benoemd. 
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- Ria van der Rijt stelt voor deze aanpassing samen met die van het huishoudelijk reglement op te 

nemen als agendapunt voor de eerstvolgende ledenvergadering in 2021 

- Rinus stelt voor tevens een presentatie door Anna Gray m.b.t. het door haar ontworpen ledenobject, 

op te nemen als agendapunt voor de eerstvolgende ledenvergadering in 2021 

- Maria Niessen geeft aan dat voor 2021 plannen worden gemaakt voor een volgend ledenobject. We 

zoeken daarvoor een weg. 

- Ria maakt van deze rondvraag gebruik om Rinus van Helden zeer te bedanken voor de opzet van de 

nieuwe website 

- Louis Visseren sluit hierop aan en zegt dat de website heel gebruiksvriendelijk is. 

- Han complimenteert Ron Geurts met de heldere begroting 

- Nico Mogendorff maakt ten slotte van de gelegenheid gebruik om Ron Geurts en Marcel Brouwer te 

bedanken voor hun inzet respectievelijk als penningmeester a.i. en bestuurder. 

 

De online vergadering wordt gesloten. 

 


