ICOM Nederland
Jaarplan 2016 (zie tevens begroting 2016)
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 en bij Bestuur)
voert het bestuur in 2016 het volgende programma uit.
1. ICOM lidmaatschap
ICOM Nederland is een van de drie grootste nationale comités met ruim drieduizend leden en groeit
nog steeds. De bijdragen van de leden worden gebruikt voor de internationale programma’s,
administratiekosten en activiteiten, bijna 70% wordt afgedragen aan het internationale kantoor in
Parijs. Veel musea geven als een gunst, uit vrije wil en zonder vergoeding te ontvangen, vrij toegang
aan ICOM leden. De basis van deze bereidwilligheid is een gevoel van collegialiteit. Wij verwachten
van de ICOM leden dat ook hun musea ook op deze basis voor ICOM collega’s vrij toegankelijk zijn.
2. International Committees / reissubsidies
De nationale ICOM Comités vormen de organisatorische basis van ICOM. Van elk lid wordt tevens
verwacht dat hij/zij deelneemt aan tenminste één thematisch Internationaal Comité (IC) om kennis
te verdiepen en bij te dragen aan kennisdeling. Lang niet voor elke museummedewerker is deze
financiële mogelijkheid aanwezig. In 2016 is daarom een verhoogd budget van € 20.000 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 Milano
In 2016 vindt het driejaarlijkse internationale museumcongres plaats, dit keer met het thema
“Museums and cultural landscapes”. ICOM NL wil zich daar presenteren met het thema “de Limes”,
onze waterrijke noordgrens van het Romeinse Rijk, onderdeel van een groter Europees geheel.
Hiervoor werkt het bestuur samen met diverse musea, andere organisaties en een Internationaal
Comité. Tijdens de ALV van 2 november 2015 wordt hier verder op ingegaan. Hiervoor is een budget
van € 24.000 beschikbaar (opgebouwd in 2015-2016), wat bedoeld is voor (internationale) reiskosten
voor meetings met de andere comités en deelnemende musea,(reis)kosten voor sprekers op de
Milaan Conferentie en een digitale dan wel print publicatie na afloop om te delen met
de(internationale) ICOM leden en met het culturele veld in Nederland.
4. Symposium
Vanaf 2014 organiseert ICOM NL jaarlijks tezamen met een (internationale) erfgoedorganisatie een
symposium voor de leden en andere belangstellenden. Het thema is internationaal. In 2014 betrof
het calamiteiten aan cultureel erfgoed in oorlogssituaties en bij natuurrampen, in 2015 is het thema
Bescherming van (wereld)erfgoed in de breedte. Aan bod komen Werelderfgoed, de Ethische Code
inzake de Krimschatten, maar ook noodhulp aan rampgebieden. Het thema voor 2016 wordt nog
vastgesteld, er is evenals vorige jaren een budget van € 3.000 beschikbaar.
5. Overige ledenactiviteiten
Het budget voor ledenactiviteiten stijgt in 2016 tot € 37.000 en er is nog € 4.500 positief saldo
begroot voor een extra activiteit. Het bestuur vraagt de leden hiervoor suggesties te doen.

6. Interne organisatie
Om budget vrij te maken voor bovengenoemde inhoudelijke activiteiten zijn de interne
organisatiekosten gedrukt. Met name de outsourcing van de ledenadministratie is afgeslankt. De
kosten van bestuur en ledenvergadering zijn gedrukt van € 6.747 tot € 4.500 (2016).
De groei van het aantal leden en ledenactiviteiten blijkt echter een te zware druk te leggen op het
kleine aantal vrijwilligers dat bereid is bestuurstaken op zich te nemen. Als gevolg van het beleid van
de laatste jaren is er structureel financiële ruimte ontstaan om (op ZZP-basis) een professioneel
secretariaat in te richten.
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 2016.
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