
 

  
  
Notulen van de ALV Vereniging van Vrienden van Modern Glas Leerdam 20 maart 2022  

  
Welkom & Introductie  

Interim voorzitter van het bestuur heet iedereen welkom. Er is een file op de A2, verwacht 

wordt dat er nog meer leden zullen arriveren.  
  

Agenda  

Interim voorzitter stelt een wijziging in de Agenda voor omdat geen tegenkandidaten zijn 

aangemeld. Daarom wordt voorgesteld punt 8 na punt 4 te behandelen. Dit wordt door de 

leden zonder bezwaar geaccoordeerd. Ook is er een brief binnengekomen van oud 

bestuurslid Maria Niessen met betrekking tot de gang van zaken rond het ledenobject. 

Hierover zal later in de vergadering gesproken worden.  
  

Bestuurszaken  

 Concept verslag ALV Oktober 2021 wordt onder dank voor de opsteller Ria van der Rijt 

vastgesteld.  
 Jaarverslag / Jaarrekening 2021 – Ria van der Rijt wordt bedankt voor haar werk voor de 

woordelijke verslaglegging. Ron Geurts licht de cijfers verder toe, uitgaven zijn in lijn met 

de begroting. De details van de post “bestuursonkosten” worden door Ron Geurts 

toegelicht, de 3 ledenobjecten uit 2018 en de variant van het ledenobject 2021, die niet in 

onze eigen collectie aanwezig zijn, zijn in de voorziening genomen, waarbij deze wel 

eerst als kosten worden genomen.  
 Verklaring van de kascommissie - Walter van de Vorst leest verklaring van de 

kascommissie voor. Tegoeden zijn conform de balans, afwijkingen op de begroting zijn 

voldoende onderbouwd. De kascommissie is tot oordeel gekomen dat kasdocumentatie 

en de balans een getrouw beeld geven van de financiële situatie van vereniging. En de 

kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De ALV accordeert dit. Na 

decharge van het bestuur en de penningmeester wordt voorgesteld de kascie (bestaande 

uit Gerard de Bekker en Walter van de Vorst) nog te benoemen voor een periode van 3 

jaar (volgens het nieuwe huishoudelijke reglement). Dit wordt zonder bezwaar 

vastgesteld.  

 Het interim bestuur presenteert een compleet bestuur, introductie van de bestuursleden is 

op de website gepresenteerd. De ledenvergadering accordeert de nieuwe bestuursleden 

onder applaus. Daarmee zijn de volgende personen als bestuurslid benoemd. Een 

schema van aftreden zal nog worden opgesteld.  
a. Voorzitter – Rinus van Helden  

b. Secretaris – Jan Anne Schelling  

c. Penningmeester – Ron Geurts  

d. Vicevoorzitter – Ida Scheijgrond  

e. Bestuurslid – PR en Communicatie – Renée Korbee  

f. Bestuurslid – Activiteiten – Job Meihuizen  



 

   
g. Bestuurslid – Beleid en Kwaliteit– Rob de Wolff)  

  

 Verklaring Interim bestuur, voor dat we gaan beginnen aan de overige documenten: Naar 

aanleiding van de enquête en vele gesprekken die we hebben gevoerd over zowel de 

enquête als het strategisch plan zijn we tot de conclusie gekomen dat we meer dienden 

te doen dan een beleidsplan maken en een bestuur voorstellen. De wetgeving is op 

diverse punten gewijzigd in de loop der tijd. Hier hebben we rekening mee gehouden en 

daarom meerdere documenten doorgelopen en op onderdelen gewijzigd om aan te 

sluiten bij de huidige tijd.  
  

 Strategisch plan  

Ida Scheijgrond geeft een korte toelichting op het strategisch plan en Rob de Wolff geeft 

aan welke vragen en toelichting is gegeven tijdens de bijeenkomst op 16 maart 2022. 

Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst is op de website geplaatst. Rondom het 

ledenobject wordt door Maria Niessen tevreden gereageerd op het voornemen om de 

afgesproken periode van 3 jaar af te maken (met uitzondering van minimum/maximum 

aantal) en dat zij vindt dat we door dienen te gaan met de afgesproken evaluatie, en dat 

ze kan leven met de toezeggingen uit de informatie avond.  
  

 Interim bestuur stelt voor diverse documenten te wijzigen – alle voorstellen worden bij 

stemming goedgekeurd door de leden.  
8.1 - Bij de statuten is er o.a. de verplichting om een Continuïteit cie op te richten 

toegevoegd. Tevens dienen we plaatsen toe te voegen waar de vergaderingen plaats vinden. 

Hierbij gaat het om een centraal gelegen plaats in Nederland en Belgie, zoals Leerdam, 

Zwolle, Rotterdam, Lommel.  

8.1.1 In de continuïteit cie. worden benoemd Mignon Sterk, Simone Tuinenburg en Mirjam 

Strijbosch.  

8.2 – Strategisch plan - de 4 vragen die we in het strategisch plan hebben gesteld worden 

stuk voor stuk akkoord bevonden door de leden.  

8.3 - Huishoudelijk reglement wordt samen gevoegd met de onkostenregeling. Ook wil 

het interim bestuur door met het ledenobject, hoe precies zal in een volgende Glasdag 

worden gepresenteerd. Tevens is beschreven dat bestuursleden, (of commissie leden) niet 

kunnen meedoen aan activiteiten die door de vereniging (of eigen commissie) worden 

georganiseerd. Ook is overgegaan op stembriefjes per lid, nadat dit reeds vaker voorheen 

door diverse leden is verzocht.  

8.4 - Privacy beleid -  belangrijkste aanvulling is de overeenkomst met DonMail, de 

verzender van het Glasmagazine.  

8.5 – Gedragscode - Dit is een nieuw document waarmee de vereniging voldoet aan 

wettelijke bepalingen voor een veilige omgeving voor alle leden.  

  

Rondvraag  

a. Er zijn op de website kunstenaars opgenomen – in het kader van AVG zou geverifieerd 

moeten worden of dit conform hun wens is. Ook kan dan een illustratie van hun werk 

worden toegevoegd.  

 Op het aanvraagformulier wordt toestemming gevraagd  



 

 voor bestaande kunstenaars zal het nog een keer gevraagd worden.  
  

  
b. Walter van der Vorst complimenteert het interim bestuur en de leden applaudisseren voor 

het werk wat er afgelopen maanden na een lastige vorige ALV is gedaan.  

c. De voorzitter bedankt namens bestuur en vereniging de volgende personen:  

 Harm en Heleen Wolthuis, de eigenaren van Het Dak voor hun support door de 

jaren heen (glaskunstbeurs, leden vergaderingen en overleggen die hier hebben 

plaats gevonden) nu zij dit jaar stoppen en dit centrum aan de gemeente is 

verkocht. Het is nog niet duidelijk of en hoe deze locatie behouden blijft.  

 Gerda Brust, voor haar inzet aan de VVMG sinds 1995, zowel voor het 

Glasbulletin, Fjoezz als het glasmagazin.  

 Marcellino Ervens voor zijn hulp bij de enquete  

 Aftredend bestuur - Nico Mogendorff, Ria van der Rijt, Maria Niessen, Jos Smeets  

 Ria van der Rijt wordt door de voorzitter, op persoonlijke titel, bedankt voor de 

vele hulp in de overgangsperiode het afgelopen half jaar.  
     



 

  
  
Krista Israel – The Coburg Prize for Contemporary Glass 2022  

  

Op weg naar Coburg -  2022 is uitgeroepen tot international jaar van het glas  

Ongeveer 400 kunstenaars uit gehele wereld hebben zich aangemeld, bijna 700 kunstobjecten zijn 

onderzocht en werk van 87 kunstenaars geselecteerd door de 7 koppige jury. Kunstenaars zijn 

woonachtig in Europa.  

  

De Coburger glas Preis geeft een overzicht van de huidige trends en ontwikkelingen in de 

hedendaagse glaskunst. Bedoeling is o.a. dat gebruikte technieken zichtbaar gemaakt worden en op 

welke manier er rekening gehouden wordt met belangrijke maatschappelijke trends zoals 

duurzaamheid, verdringing etc.  

  

60% van de deelnemers is vrouwelijk, grootste aantal deelnemers is uit Groot-Brittannië, gevolgd door 

Duitsland, Frankrijk, Slowakije en Nederland.  

  

Opvallend is dat er relatief weinig geblazen glas is ingeschreven, dit geeft ook weer welke 

veranderingen er in de glaskunst plaats vinden. Kunstenaars vertellen verhalen, roepen emoties op en 

behandelen relevante thema’s.  

  

Winnaars zullen 9 April 2022 bekend gemaakt worden. Tentoonstelling vanaf 10 April tot September 

2022 – verdere details website www.kunstsammlunger-coburg.de  

  

  

Laurens Geurts – Nationaal Glasmuseum – marketing, communicatie, PR  

  

Toelichting op situatie van de afgelopen jaren, waarbij vertrek van vorige directeur, COVID en andere 

dynamiek van invloed waren op de continuïteit. Een sterkte en zwakte analyse werd uitgevoerd, 

OC&W was bezorgd over het voortbestaan van de bestaande collectie. Nieuwe tentoonstellingen 

werden voorbereid die ook plaatsgevonden hebben, maar openingen werden uitgesteld en musea 

moest meermaals gesloten worden.  

  

Begin 2020 heeft Royal Leerdam Kristal aangegeven dat de productie locatie gesloten zou worden. 

Nu is alleen de glasblazerij van Nationaal Glasmuseum nog aanwezig, alle betrokken medewerkers 

hebben inmiddels hun weg weer gevonden.   

  

Mooie documentaire “Door glas gezien” bij RTV Utrecht (Maker Marjon Rozema) met support van 

gemeente Vijfherenlanden geeft inzicht in wat er (nog) op gebied van glas in Leerdam gebeurt. 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3240009/documentaire-over-glasblazers-oude-

kristalfabriekleerdam-het-is-een-bijzonder-ambacht  

Nieuwe directeur Geertje Jacobs is gestart – eerder werkzaam bij het textiel museum – zij weet hoe 

de samenwerking kan zijn tussen museum en een werkplaats.  

  

Tentoonstelling over het fopglas “schertsglazen” zal 1 april 2022 worden geopend. Tevens zal er 

gewerkt worden aan verdere internationale samenwerken. Goed om te zien dat er hernieuwde 

aandacht is voor ambachten.  
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Laurens dankt de vereniging voor de gift waarmee 2 objecten aan de collectie zijn toegevoegd.  
  

  
Nataliya Vladychko – Beeldende kunstenaar  

Studie in Oekraine gedaan, nadruk op tekenen en schilderen. In Mechelen verder opgeleid.  

Toelichting op haar prachtige werk, o.a. kanten zakdoek (gezeefdrukt glas), stoomblazen (spinnen), 

botanisch tekenen, o.a. tekeningen van groei en kiemen van planten. Ze werkt met flameworked 

borosilicate glass. Dit heeft ze ingezonden voor de Bernadine de Neeve prijs.  

Nataliya werkt ook met andere materialen zoals textiel of papier.  

  

  

Job Meihuizen – Introductie  

Job Meihuizen licht zijn rol en betrokkenheid bij het Nederlandse glas toe. Hij begint met een foto van 

zijn eerste tentoonstelling in Nationaal Glasmuseum uit 1996, Glas van de Rietveld, welke in 

samenwerking met de vereniging ontstond.  

Job Meihuizen is Designhistoricus, start z’n verhaal met z’n onderzoek in Leeuwarden (Princessenhof) 

– waarvan hij een foto heeft met daarop ook Bernadine de Neeve. Tussen 1999 en 2009 is Job 

werkzaam geweest als conservator Nationaal Glasmuseum als conservator.  

Toelichting op zijn rol in commissie objecten van VvVVMG - object Laura Heyworth (1999) – glas 

moest de vitrine uit.  

Mooi samengewerkt met Siem van der Marel, Gerard Thomassen, Sybren Valkema, Willem Heesen, 

Floris Meydam.  

Tentoonstellingen kunnen niet zonder kennisoverdracht – oprichting van het blad Louter Glas in 2002 

(opgegaan in het blad Glas) – en vanaf 2005 een serie glascahiers o.a. over De Bazel en Meitner.  

Diverse tentoonstellingen gerealiseerd zoals Glas(s) 2009 – Kunstmuseum Den Haag, Vazen van De 

Bazel (2021 – Nationaal Glasmuseum), Het nieuwe instituut (Hutten in Huis Sonneveld) – 2015  

Toegelegd op kennisoverdracht en opleidingen – Cor Unum; Ceramic Minor 2018 (Beeldenstorm) – In 

de Ceramic Minor 2018-2020 ook glas als 3e jaars programma. – voorbeeld Sarah Collins, 

LuzyDeubel, Bryan Stoel, Conni Stuve, Yichen Shen.  

Een nieuwe lente – een nieuwe vaas – 2021, geïnspireerd op kleine vazen van De Bazel.  

Symposium Glas – 25 maart 2022, o.a. panel discussie tussen Jens Pfeiffer (Rietveld Academie; kern 

van zijn idee: glas als fantastisch materiaal voor moderne kunst), Marc Barreda (USA, zelfstandig 

glasblazer, staat voor ambachtsmensen), Job Meihuizen (Design Academy, kern van zijn idee: willen 

we de nieuwe “Copier” zien ontstaan, dan moeten meer ontwerpers in aanraking komen met glas).  

  

    



 

  
  
  

Deelnemers aan de ALV (27+5 partners) en de lezingen (na-middag, +9, waarvan 3 

nietleden)  

• Liliane van der Elst  

• Klaas Gorter  

• Jan Anne Schelling  

• Margot en Gerard Bakker  

• Ria en Ton Bolster  

• Fred en Nel Fortuin  

• Inemie en Leo Gerards  

• MIlja Schreijer  

• Daphne Dijkerman  

• Arthur van Buuren  

• Karianne de Dood (na-middag)  

• Angenelle Thijssen  

• Tonny van Helden  

• Gerda Brust  

• Harm & Heleen Wholthuis (na-middag)  

• Pierre Don  

• Krista Israel  

• Nataliya Vladychko (geen lid)  

• Rob de Wolff  

• Ida Schreijgrond  

• Laurence Geurts (na-middag, Nationaal glasmuseum)  

• Rinus van Helden  

• Walter en Henchien vd Vorst  

• Bert Sterk  

• Oscar vd Linde  

• Maria Niessen  

• Richard Meitner (geen lid)  

• Rob Laagland  

• Piet Augustijn  

• Ron Geurts  

• Renee Korbee  

• Job Neihuizen  

• Sascha Bruinissen (na-middag)  

• Carla Brenninkmeyer (geen lid)  

• Els Ennenilk (na-middag)  

    

  
  
  

 



 

 

 

Handtekening voorzitter:  

  

R. van Helden  

  

 

Handtekening s e c reta ris:   

  

  

  

J.A. Sch e lling   


