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Jaarverslag 2020  

Inleiding 

Het jaar 2020 is een uitzonderlijk jaar geworden. Veel van de vaste activiteiten konden geen 

doorgang vinden vanwege de maatregelen rondom Covid-19. Fysieke contacten bleken lastig.  

In het voorjaar vond overleg plaats per mail en/of telefonisch in het najaar uitmondend in digitaal 

vergaderen/ overleg met de leden. Dit betekende een verarming en van de contacten met en tussen 

de leden en van het aanbod voor de leden.  

Leden zorgen er met elkaar voor dat de vereniging kan doorgaan. Als vereniging maken we dankbaar 
gebruik van een kleine groep actieve leden. Mensen zijn (vrijwillig) actief als bestuurder, lid van 
werkgroepen  , organisatie van beursen, het verzorgen van de ledenadministratie, publicaties, etc. N. 
Deze constructie is kwetsbaar zoals we dit jaar gemerkt hebben door het overlijden van een van deze 
leden. We vinden het dan ook een belangrijke taak van het bestuur en de leden de continuïteit te 
borgen.  

 
De bestuurssamenstelling  

In 2020 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Nikè Haverkamp is in de loop van 2020 

teruggetreden als bestuurslid. Ron Geurts heeft in 2020 de rol van penningmeester waargenomen.  

Eind 2020 bestaat het bestuur uit:  Nico Mogendorff, voorzitter 
Ria van der Rijt, secretaris 
Marcel Brouwer, lid tot 31-dec 2020 
Maria Niessen, lid 
Ron Geurts, waarnemend penningmeester tot 31 dec. 2020 

 

De ledenadministratie 

Het aantal leden van de vereniging is per 31 december 840. (2019: 878) De ledenadministratie is 

begin 2020 door Renée Jansen-Schultz overgedragen aan Ron Geurts. Ron heeft het ledenbestand 

overgezet naar in het software programma e-boekhouden. Tevens is het ledenbestand geschoond. 

Een aantal mensen, die enige tijd hun contributie niet betaalden, zijn definitief uitgeschreven.  

 

De financiële situatie (zie ook het financieel verslag 2020) 

Het jaar 2020 is met een positief resultaat afgesloten. De uitgaven waren in 2020 minder vanwege 

het niet doorgaan van een aantal vaste activiteiten zoals de ledendagen. Het positief resultaat wordt 

toegevoegd aan de reserve en is deels gereserveerd voor activiteiten in het kader van het 35-jarig 

jubileum. Het bestuur blijft de inkomsten en uitgaven kritisch volgen. Door het dalen van het leden 

aantal neemt het vanzelfsprekend het inkomen uit contributies af.  
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Over de advertentieopbrengsten zijn met Gerda Brust nieuwe afspraken gemaakt.  

Op de ledenvergadering in november is het voorstel van het bestuur aangenomen dat bij leden die 

na de 1ste herinnering, de contributie nog niet betalen, vanaf 2021 aanvullend administratiekosten in 

rekening worden gebracht.  

De bijdrage die diverse leden, via onze vereniging tevens geven als beschermer van het Nationaal 

Glasmuseum (NGM) is afgedragen. 

De activiteiten in 20201 

De algemene ledenvergadering en ledendagen. 

De algemene ledenvergadering/dag in het voorjaar. 

Deze is vanwege de situatie en maatregelen met betrekking tot Covid-19 na uitstel, uiteindelijk toch 
afgelast.  
De algemene ledenvergadering/dag in oktober.  

Deze bijeenkomst is eveneens afgelast. 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering voor het vaststellen van de jaarstukken 2019 heeft in 

november digitaal plaatsgevonden. De jaarstukken zijn in deze vergadering vastgesteld.  

 

Atelierbezoeken  

In de periode 2020 hebben er geen atelierbezoeken plaatsgevonden. Geplande bezoeken konden het 

eerste halfjaar helaas geen doorgang vinden en zijn uitgesteld.  

In het najaar Is opnieuw geprobeerd deze in kleine groepjes door te laten gaan, maar ook dit is door 

de 2e Covid golf ook afgelast. 

De werkgroep atelierbezoeken bestond in 2020 uit Renée Jansen-Schultz, Maria Niessen en Nikè 

Haverkamp. 

 

Werkbezoeken 

De geplande bezoeken aan Vendu-veilinghuis in Rotterdam en de tentoonstelling Esscher in het 

paleis in Den Haag konden helaas niet doorgaan vanwege maatregelen i.v.m. Covid-19.  

Voor beide activiteiten bestond veel belangstelling.  

 

Deelname aan (glas)manifestatie 

De jaarlijkse manifestaties en exposities zijn helaas uiteindelijk allemaal afgelast.  

 

Object voor leden  

In 2020 is er weer een ledenobject aangeboden. In april is uit de 15 inzendingen, na anonieme 

selectie, het object “Spiegelende perceptie” van Anna Gray als object 2020 verkozen. Omdat de 

ledendag niet door kon gaan is het ledenobject voor het eerst gepresenteerd in het Glasmuseum in 

Leerdam. Een tweede exemplaar was vanaf eind november ook te zien in museum JAN te 

Amstelveen. Door het annuleren van de tentoonstelling in De Cannenburch kon daar het ledenobject 

ook niet worden getoond. De besteltermijn voor het object is verlengd tot 31 maart 2021. 

                                                           

1
 Bekijk voor een uitgebreide beschrijving van genoemde activiteiten de website en uitgaven van Glas en de 

Nieuwsbrief in 2020.  
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Voor het ledenobject 2021 is in het najaar gestart met de voorbereidingen voor de werving voor het 

aanleveren van ontwerpen. 

 

Stipendium 

In 2020 is een bedrag van € 500 toegekend aan Marjan van Schaik.  

 

Tijdschrift Glas 

Het kwartaalblad Glas verscheen in 2020 vier keer.  

De redactieraad bestaat eind 2020 uit: Krista Israel, Han de Kluijver onder de hoofd- en eindredactie 

van Piet Augustijn. Zij bewaken de koers en gevolgde beleid.  

De diverse auteurs en de redactie hebben samen vier prachtige uitgaven gerealiseerd, waarin ook de 

verenigingspagina een herkenbare plek heeft. Een visitekaartje voor de vereniging.  

Nieuwsbrief en website  

Naast het tijdschrift is in 2020 de digitale nieuwsbrief vier keer verschenen om de leden te 

informeren over actuele zaken en activiteiten in en buiten de vereniging. Om de nieuwsbrief te 

ontvangen dienen leden hun (actuele) e-mailadres door te geven.  

Samen met de webmaster Rinus van Helden is gewerkt aan de realisatie van een nieuwe website. 

Deze is eind september opgeleverd en live gegaan.  

Bernadine de Neeve-prijs (BdN) 

De voorbereiding van de negende editie van de BdN-prijs is in 2020 door de commissie verder 

opgepakt. Er is een start gemaakt met de selectie van kunstenaars. In de tweede helft van 2020 heeft 

er een eerste selectie plaats gevonden. Hieruit kiest de commissie de mogelijke kanshebbers op de 

prijs. Deze wordt in 2021 toegekend en uitgereikt.  

Lustrumviering 

In 2021 vieren we als vereniging het 35-jarig jubileum. Er is een commissie samengesteld om in 

opdracht van het bestuur een programma voor te bereiden en de uitvoering te coördineren. In de 

commissie zitten als vaste leden Ron Geurts, Rinus van Helden en Krista Israel. Een weergave van de 

plannen is te vinden op de website.  

 

Samenwerking met het Nationaal Glasmuseum 

In de loop van 2020 heeft er overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Nationaal 

Glasmuseum (NGM). Dit heeft geresulteerd in een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Deze 

wordt in januari 2021 ondertekend.  

 

Verdere activiteiten 

 In 2020 is voor en de vrijwilligers en de bestuurders een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten.  

 Voor de ledenwerving worden de website en diverse sociale media actiever ingezet. Verder 

zijn de flyers neergelegd bij diverse locaties waaronder het Glasmuseum. Ook het magazine 

GLAS wordt gebruikt om de vereniging te promoten.  

 

Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van april 2021 


