ICOM Nederland
Jaarplan 2017 (zie tevens begroting 2017)
In de ledenvergadering van 18 mei 2015 is de visie en positionering van ICOM Nederland vastgesteld.
Volgens de statuten is ICOM NL “gericht op de samenwerking tussen de leden van de vereniging
(zowel instellingen als personen)”. De vereniging is bij uitstek het platform vanwaar leden zich
verbinden met musea en collega’s in het buitenland.
In de lijn van deze visie en positionering (te vinden op de website onder de ALV 2015) voert het
bestuur in 2017 het volgende programma uit.
1. ICOM ledenpas en ledenwerving.
Veel musea geven uit vrije wil en zonder vergoeding te ontvangen vrij toegang tot ICOM leden. De
basis van deze bereidwilligheid is een gevoel van collegialiteit. Wij verwachten van de ICOM NL-leden
dat ook hun musea ook op deze basis voor ICOM collega’s vrij toegankelijk zijn. Van de 7.000
Nederlandse museumprofessionals zijn thans ca. 3.500 ICOM-lid. Wij streven naar een lidmaatschap
van tenminste 5.000 museumcollega’s.
2. International Committees / reissubsidies
De nationale ICOM Committees vormen de organisatorische basis van ICOM. Van elk lid wordt tevens
verwacht dat hij/zij deelneemt aan tenminste één thematisch International Committee (IC) om
kennis te verdiepen en bij te dragen aan kennisdeling. In 2017 is een budget van € 6.000 beschikbaar
om ICOM-NL leden te ondersteunen in de deelnamekosten aan IC-activiteiten, hetzij als bestuurslid,
hetzij bij het geven van een presentatie.
3. General Conference Kyoto 2019
In 2019 vindt het driejaarlijkse internationale museumcongres plaats, dit keer met het thema
“Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition”. De IC’s brengen een gevarieerd programma.
ICOM NL wil zich daar – evenals in 2016 in Milaan - presenteren door samenwerking met een IC,
diverse musea en andere organisaties. In 2017 worden de mogelijkheden onderzocht, en wordt een
eerste financiële reservering gedaan.
4. Samenwerking binnen Nederland
Vanaf 2014 organiseert ICOM NL tezamen met een internationale organisatie een symposium voor
de leden en andere belangstellenden. Het thema is internationaal. In 2017 is ICOM betrokken bij de
benoeming van een Nederlands lid in de ‘standing committee Ethics Committee’, de presentatie van
het boek ‘Treasures in trusted hands’ over teruggave van koloniale museumcollecties, de conferentie
van IC Marketing Public Relations in Amsterdam. Voor een eigen symposium in najaar 2017 is een
budget gereserveerd.
5. Scriptieprijs
ICOM Nederland heeft een jaarlijkse prijs ingesteld, voor een innovatieve studie naar internationale
ontwikkelingen in het museale veld. In 2012 is de eerste ICOM scriptieprijs uitgereikt aan Marliene
Stolker (Reinwardt Academie), in 2015 aan Laura Berghuis (VU) en in 2016 aan Kristel Witkam
(Reinwardt Academie). De volgende scriptieprijs zal op 16 november 2017 worden uitgereikt.
De winnaar krijgt € 1.500 prijzengeld, te besteden aan een internationale ICOM-activiteit.
6. Interne organisatie
De huidige statuten van ICOM Nederland dateren van 2005. In 2017 worden de statuten van ICOM
Internationaal aangepast en dientengevolge zullen ook de Nederlandse statuten worden herzien.
De ledenadministratie is vanouds gedecentraliseerd per land. Dit geeft ik de praktijk veel onderlinge
afwijkingen, communicatieproblemen met het secretariaat in Parijs en daarmee veel extra tijd en
kosten. In 2016 neemt ICOM NL deel aan de internationale pilot-groep om tot een centrale ICOM

ledenadministratie te komen. Wij willen hiermee een grotere efficiency en lagere interne kosten
bereiken.
Het freelance-secretariaat is zijn tweede jaar ingegaan. Het contact met en de service aan de leden is
aanzienlijk verbeterd. Dit niveau willen we vasthouden.
De leden worden uitgenodigd voor de statutaire algemene ledenvergadering in het voorjaar, een
najaarsbijeenkomst en een Kerstborrel. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging in
de jaarlijkse Annual Meeting en Advisory Council in Parijs.
ICOM Nederland is een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers. Met meer dan drieduizend
leden moet het mogelijk zijn om op plezierige basis collegiaal samen te werken en bij gelegenheid als
vrijwilliger commissiewerk en andere ledenactiviteiten mogelijk te maken.
Het bestuur nodigt u van harte uit om niet alleen gebruik te maken van uw ledenpas, maar ook deel
te nemen in het jaarprogramma 2017.
Namens het bestuur,
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