Concept Jaarverslag ICOM Nederland 2014
Algemeen
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2014:
Janrense Boonstra
Luc Eekhout
Anneke Hogeweg-Bos
Astrid Hertog
}
Arnoud van Aalst
}
Susan van 't Slot-Koolman
}
Frédérique van Steekelenburg-van der Stelt }

voorzitter
penningmeester
secretaris
leden

Het bestuur kwam in 2014 acht maal bijeen. Naast de bestuursvergaderingen waren er
maandelijkse overleggen van voorzitter en secretaris. Een delegatie van het bestuur voerde
vier keer overleg met het fulfilment bureau, dat de ledenadministratie verzorgt. Algemene
ledenvergaderingen van ICOM Nederland vonden plaats in het Nationaal Archief in Den
Haag op 19 mei en in de Van Braam Houckgeest Kazerne in Doorn op 14 november.

Leden
Over het jaar 2014 was het aantal leden van ICOM Nederland als volgt:

Categorie Individueel
Reguliere leden
Seniorleden
Studentleden
Categorie Instellingen
Reguliere leden
TOTAAL

Aantal
1999
327
559
51
2936

In ons jaarverslag over 2013 stond het totaal aantal leden op 2641. De toename met 295
leden, ruim 10%, was het grootst in de categorie regulier met 156 nieuwe aanmeldingen.
Maar ook de categorie studenten groeide fors met 118 leden. Op met name deze categorie
wordt later in dit verslag verder ingegaan. Verheugend was ook de stijging bij het aantal
instellingsleden. Waar we enkele jaren geleden nog een terugval zagen, mochten we in 2014
zeven nieuwe instellingen verwelkomen. Instellingen zijn lid over zes categorieën, afhankelijk
van het exploitatiebudget van het museum. Het grootste aantal, 27, bevindt zich in categorie
IV (budget van 1 tot 5 miljoen euro).
Met 2936 leden blijft ICOM Nederland het derde comité ter wereld, na Frankrijk en Duitsland.

Bestuurszaken
Rik van Koetsveld legde per 1 september 2014 zijn bestuursfunctie neer en droeg de
verantwoordelijkheid voor de portefeuille financiën over aan de voorzitter van het bestuur.
Voor de periode daarna heeft het bestuur toen Luc Eekhout, directeur Eindhoven Museum,
gevraagd om - onder verantwoordelijkheid van de voorzitter - tijdelijk de uitvoering van de
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financiële taken en de aanpassingen binnen de financiële administratie op zich te nemen.
Het bestuur was namelijk voornemens om hem in het najaar, bij de eerstkomende ALV, voor
het bestuurslidmaatschap voor te dragen. Naast de voordracht van Luc Eekhout kwam het
bestuur ook met een tweede voordracht. Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van
14 november werd Luc Eekhout tot nieuwe penningmeester benoemd. Frédérique van
Steekelenburg-van der Stelt, medewerker Communicatie & Development bij het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie, werd tot nieuw, extra bestuurslid benoemd waarmee
het bestuur met zeven personen op volle sterkte kwam.
Van Rik van Koetsveld werd op 29 oktober op informele wijze afscheid genomen binnen het
bestuur. Onder zijn penningmeesterschap zijn behoorlijke stappen gezet. Zo is, met name
door zijn inbreng, voor de jaarlijkse contributie een incasso afgifte verplicht gesteld voor
nieuwe leden en heeft het overgrote deel van de bestaande leden (93 %) hiermee
ingestemd. Dit betekende een grote efficiëntieslag.

Ledenadministratie
Het jaar 2014 was het eerste volle jaar van onze online ledenadministratie, die in juli 2013
werd ingevoerd. Hierbij zijn alle leden, zowel de bestaande als zij die wensen toe te treden,
zélf verantwoordelijk voor het invoeren en bijhouden van hun persoonlijke gegevens. De
afgifte van de verplichte incasso voor het lidmaatschap hoort hierbij ook tot de standaard af
te vinken vragen. Voorafgaand aan de incassoronde voor de contributie van 2015, hebben
alle leden een e-mail of een brief gekregen om hun eigen gegevens na te lopen en waar
nodig te wijzigen of aan te vullen. Voor het eerst hebben we hierbij aan onze studentleden
gevraagd om daadwerkelijke bewijzen van hun studie, een bewijs van inschrijving voor het
studiejaar 2014-2015. Alleen op vertoon daarvan wordt deze vorm van ICOM lidmaatschap
nog gecontinueerd. Dit zal dus bij de jaarlijkse herijking van de gegevens in september een
terugkerende vraag worden. Nu al kan gemeld worden dat we op deze wijze van veel
studentleden afscheid hebben genomen. Wel kon een aantal van hen, die niet meer
studeerden, regulier lid worden omdat ze op een of andere wijze toch aan de museumwereld
verbonden zijn en zo aan de criteria voldoen. Een aantal studenten kwam ook in de loop van
de eerste maanden van 2015 weer terug, omdat ze toen pas de juiste bewijslast
overdroegen. Maar, al met al, is het aantal studentleden gedaald van 559 (over het jaar
2014) tot 253 die per 31 december jl. hun contributie voor 2015 hadden voldaan.
In de eerste helft van 2014 is met DBF, het fulfilment bureau waaraan de administratie
grotendeels is uitbesteed, door een bestuursdelegatie een paar keer uitvoerig en indringend
gesproken. Inzet was een betere beheersing en terugdringen van kosten. Enkele
begrotingsposten zijn wegbezuinigd, waaronder het gebruik van de postkamer en enkele
palletplaatsen. Ook werden afspraken gemaakt over de wijze van de maandelijkse
facturering: pas na een akkoord over budgetsheets en overleggen van gerealiseerde
prestatieafspraken. Op deze wijze konden wij de voortgang van de administratiekosten en de
jaarlijkse trend hiervan beter in de gaten houden. Tijdens de besprekingen met DBF kwam
ook de invoering van IBAN-SEPA aan de orde. Vanwege de aanvankelijk erg hoog
ingeschatte kosten hiervan, had het bestuur besloten deze operatie uit te stellen voor nader
onderzoek. In de loop van 2014 bleek de invoering gelukkig toch goedkoper te kunnen en
binnen onze begroting te passen. In augustus, de laatste maand waarin dit kon, werd het
IBAN-SEPA traject ook voor ICOM Nederland op een goede wijze afgerond.
Vóór 1 oktober 2014 is het contract met DBF formeel opgezegd per 31 maart 2015,
overeenkomstig de opzegtermijn van een half jaar . In de laatste maanden van het jaar is
gekeken hoe we de administratie en de communicatie met de leden zo kunnen inrichten dat
verdere besparingen mogelijk zijn. Voor dit doel wordt ook een vrijwilligersfunctie gecreëerd.
De intentie van het bestuur is wél om met DBF verder te gaan – de ervaringen in 2014
stemden positief – maar op een andere basis en voor lagere kosten. De besparingen worden
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dan met name gezocht in het vele e-mail verkeer met de leden, dat nu nog door het bureau
wordt verzorgd. Een nieuw contract met DBF wordt voorzien vóór 30 juni 2015.

ALV en Voorjaarsdag (19 mei)
De Algemene Ledenvergadering op 19 mei werd bijgewoond door vijf leden van het bestuur
(Susan van ’t Slot kon niet aanwezig zijn) en door circa 35 leden van ICOM Nederland. Als
locatie was gekozen voor het Nationaal Archief in Den Haag. Bij de aanvang feliciteerde de
voorzitter het archief met de recent ontvangen Engelse ‘Museums & Heritage Award for
Excellence’ voor de presentatie van het Geheugenpaleis.
Na de ingekomen stukken, mededelingen en vaststelling van de notulen van de vorige
jaarvergadering, werd het jaarverslag over 2013 goedgekeurd en vastgesteld.
Penningmeester Rik van Koetsveld gaf hierna toelichting bij de cijfers over het afgelopen
jaar. Het jaar kon positief worden afgesloten, mede door het vrijvallen van een drietal
reserveringen. De kascommissie kon echter nog geen goedkeuring verlenen aan de
jaarrekening. Zij raadde de ALV aan het bestuur pas décharge over 2013 te verlenen als kon
worden aangetoond dat ‘over 2014 wel een duidelijke en overzichtelijke financiële
administratie is ingericht’, een en ander conform de eerder door hen gegeven adviezen.
Décharge zou kunnen volgen in de najaarsvergadering van ICOM Nederland na vaststelling
van de noodzakelijke verbeteringen. Dit voorstel werd overgenomen. Als opvolger van
Judith Bartel werd Hans Steketee benoemd tot lid van de kascommissie (voor de
jaarrekening 2014). Lian The bleef wel aan als lid.
De ALV stemde in met de nog voorliggende begroting 2014 evenals met de verhoging van
de contributies voor 2015 met gemiddeld 5%. Afgesproken werd de begroting voor 2015 te
presenteren in de najaarsvergadering.
Tijdens deze ALV werden Astrid Hertog en Anneke Hogeweg herbenoemd voor een periode
van drie jaar. Voormalig bestuurslid Andrea Kieskamp gaf een presentatie over de voortgang
van het project ‘Conscious Heritage’.
Na de vergadering en de lunch werden de aanwezige leden in de gelegenheid gesteld de
nieuwe tentoonstelling 'Het Geheugenpaleis' te bezoeken.
ALV en Najaarsdag – Symposium 'Heritage under attack' (14 november)
De tweede Algemene Ledenvergadering vond plaats in de kazerne van de Mariniers in
Doorn, voorafgaand aan het symposium. Naast het vrijwel voltallige bestuur waren circa 20
leden aanwezig. De per 1 september teruggetreden Rik van Koetsveld was niet meer
aanwezig maar werd wel dank gezegd door de voorzitter voor zijn bijdragen in de afgelopen
jaren. De bestuursvoordracht voor nieuwe leden werd door de ALV overgenomen: Luc
Eekhout en Frédérique van Steekelenburg konden plaatsnemen achter de bestuurstafel, de
eerste in de functie van penningmeester.
Judith Bartel deed namens de kascommissie verslag van de afronding van de jaarrekening
2013. De bezwaren die zij in het voorjaar nog hadden, waren nu weggewerkt. Décharge
werd verleend. De voorzitter dankte de leden van de kascommissie voor hun inzet en
zorgvuldigheid.
Daarop werd de begroting voor 2015 door de nieuwe penningmeester gepresenteerd en
toegelicht. Statutair is geen vaststelling van de begroting door de ALV vereist. Uitvoerig werd
stil gestaan bij de kosten voor de boekhouding en administratie van de leden en de mogelijke
besparingen die het bestuur wil doorvoeren.
De voorzitter blikte vooruit naar de plannen voor 2015 en ging in op enkele voornemens.
Er komt een tweede editie van de ICOM Nederland Scriptieprijs, in het jaar voorafgaand aan
de General Conference in Milaan (2016). Deze zal uitgereikt worden tijdens een tweede
bijeenkomst (naast de statutair voorgeschreven ALV in mei). Deze najaarsdag zal tevens in
het teken staan van de Nederlandse bijdrage aan de conferentie in Milaan.
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Symposium 'Heritage under attack'
Op 14 november 2014 organiseerden ICOM Nederland en Blue Shield Nederland het
Symposium 'Heritage under Attack'. Het symposium richtte zich op de bescherming van
cultureel erfgoed ten tijde van oorlog of rampen. In gevaarlijke situaties als deze, is de
bescherming van personen de eerste noodzaak en prioriteit. Echter, de vernietiging of
plundering van het cultureel erfgoed als deel van de menselijke identiteit, is ook een verlies
voor de mensheid. "Er is geen cultuur zonder mensen en geen samenleving zonder cultuur."
(UNESCO)
De aanleiding voor het symposium was de 60e verjaardag van de Haagse Conventie van
1954 van UNESCO betreffende de bescherming van cultureel erfgoed in geval van een
gewapend conflict.
Het symposium werd georganiseerd om het bewustzijn over dit onderwerp onder erfgoed
professionals te vergroten en om onszelf de vraag te stellen: kunnen we zelf ons erfgoed
beschermen tijdens conflicten of rampen?
Circa 100 deelnemers (waarvan een vijfde buitenlands) namen deel aan het symposium in
de Van Braam Houckgeest kazerne in Doorn. De beoogde doelgroep was het brede
erfgoedveld, waaronder ook studenten. Ook defensiepersoneel was aanwezig, dat via de
kazerne werd bereikt. Vijf sprekers hielden een 'pecha kucha' over bijvoorbeeld de rol van
het leger in de bescherming van het erfgoed, een reddingsoperatie voor de ingestorte
archieven in Keulen en de illegale handel in cultureel erfgoed, die plaatsvindt in onstabiele
situaties. Emotioneel was de presentatie van Yvette Shamier, een Syrische die in Nederland
woont en nauw betrokken was bij de toeristenbranche van Syrië. Ze vroeg dringend om hulp
bij de bescherming van het rijke Syrische erfgoed, waaronder zes World Heritage Sites die
zwaar beschadigd zijn. En Deborah Stolk lichtte het Cultural Emergency Response
Programme van het Prins Claus Fonds toe. Deborah: "Een land leeft, zolang de cultuur
leeft".

De twee keynote speakers waren Kateryna Chuyeva van het onlangs opgerichte Blue Shield
Oekraïne en Samuel Sidibé, directeur van het Musée National du Mali. Oekraïne maakte drie
conflicten mee in het afgelopen jaar, waarin het erfgoed in gevaar was en nog steeds in
gevaar is: de opstanden in Kiev, de Krim en Oost-Oekraïne. Kateryna pleitte voor de
betrokkenheid van de gemeenschap, omdat deze zeer belangrijk is bij het beschermen van
de musea. Blue Shield Oekraïne werd opgericht tijdens de conflicten. Daardoor was de
invloed minder effectief, maar is de organisatie wel productief in de bescherming van het
erfgoed. Samuel pleitte er ook voor om de leden van de gemeenschap te betrekken bij hun
erfgoed. Omdat in deze niet-statelijke (bijvoorbeeld religieuze) conflicten geldt: "erfgoed is
wellicht niet langer hun identiteit, maar het is nog steeds hun geschiedenis", aldus Samuel.
Erfgoededucatie vervult dan ook een cruciale rol in het vergroten van de bewustwording van
het belang van erfgoed en daarmee het beschermen ervan.
Een andere conclusie was dat de Haagse Conventie, geratificeerd door 126 landen, geen
effectief instrument is voor de niet-statelijke conflicten, die in de presentaties werden
toegelicht.
Moderator Louk de la Rive Box reflecteerde op de presentaties met een diepgaande kennis
van het onderwerp. Hij koestert al jarenlang een diepgaande interesse voor internationale
culturele samenwerking, die o.a. resulteerde in de oprichting van het Cultural Emergency
Response Programme van het Prins Claus Fonds.
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Publiciteit rond het symposium
De Volkskrant publiceerde een artikel van een journalist die een bezoek aan het symposium
had gebracht. Daarin gaat hij in op de kwestie van de plundering van archeologische sites en
de handel in (vooral) archeologische objecten in Syrië, door onder andere IS. France
Desmarais, directeur Programma’s van ICOM Parijs, werd er ook over geïnterviewd.
Overige artikelen geheel gewijd aan het Symposium, werden gepubliceerd in:
Museumvisie – maartnummer 2015
EOS, een Belgisch Art & Science Magazine
Het Archievenblad – februarinummer 2015
In het Jaarverslag van ICOM internationaal wordt het symposium ook opgenomen.
Een Facebook-pagina werd aangemaakt: www.facebook.com/heritageunderattack
om het Symposium op voorhand te promoten en daarna discussies en artikelen over het
onderwerp te publiceren. Er werden 181 mensen bereikt door Facebook en dit aantal groeit
elke week.
Communicatie en publiciteit in 2014
De communicatie van ICOM Nederland stond, los van die aan de leden, vooral in het teken
van het promoten van het symposium. Na de volledige vernieuwing van de website in 2013
is deze het afgelopen jaar vooral bijgehouden en hier en daar nog verbeterd, qua tekst en
beeld.
Bijeenkomsten en ontmoetingen
Internationaal
De voorzitter en de secretaris namen van 2 t/m 4 juni deel aan de ‘Annual Meetings’ in
Parijs, de eerste met de nieuwe directeur-generaal Anne-Catherine Robert-Hauglustaine.
Tijdens deze dagen wordt de jaarlijkse vergadering van de Advisory Committee, het overleg
van alle nationale en internationale comités, belegd. Naast afzonderlijk bijeenkomsten van
deze twee comités vindt als afsluiting altijd een General Assembly plaats, in aanwezigheid
van de Executive Council en voorgezeten door ICOM’s President.
Opvallend is iedere keer bij deze meetings hoeveel nieuwe vertegenwoordigers er van de
nationale en internationale comités zijn. Dit keer was ruim een derde van de delegaties er
voor de eerste keer. Omdat de nieuwe DG tot haar aantreden penningmeester was binnen
de Executive Council, is deze positie overgenomen door EC-lid Peter Keller uit Oostenrijk.
In een aparte bijeenkomst van de landencomités werd uitvoerig stil gestaan bij de criteria
voor lidmaatschap. Duidelijk bleek dat landen hier verschillend mee omgaan. Afgesproken
werd hier nader onderzoek naar te doen en dit punt terug te laten komen in de meeting van
2015. Het zal tevens een aandachtspunt zijn voor de ingestelde ‘Working Group on
Governance’, die de ICOM statuten en interne regels onder de loep neemt. Over vernieuwing
hiervan wordt definitief besloten in Milaan in 2016. In dat jaar is het ook 70 jaar geleden dat
ICOM werd opgericht. Het zou een mooi momentum kunnen zijn voor de herijking van de
ICOM definitie van een museum. ICOM President Hans-Martin Hinz blikte daar in Parijs op
vooruit. Het financiële jaarverslag 2013 van ICOM International werd vastgesteld in de
General Assembly. Op een avondreceptie in Musée Carnavalet werd Hanna Pennock
hartelijk bedankt voor haar interimperiode als directeur-generaal.
Nationaal
Voorzitter Janrense Boonstra heeft op uitnodiging aan verschillende bijeenkomsten
deelgenomen, waaronder bij de Raad voor Cultuur aan een overleg over internationale
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aspecten van museumbeleid; bij het Centre for International Heritage Activities (Museum
Volkenkunde) aan een expert-meeting; aan de bijeenkomst ‘Linking Mutual Heritage’ van het
RCE in Amersfoort en aan de Vredespaleisconferentie ’60 jaar Haags Verdrag' (samen met
bestuurslid Arnoud van Aalst). Voorafgaand aan het najaarsymposium in Doorn heeft hij met
de buitenlandse gasten uit Mali en de Oekraïne een ontmoeting gehad in het Vredespaleis,
op uitnodiging van de voorzitter van Blue Shield Nederland, Jeroen Vervliet.

Nederlandse vertegenwoordigers in internationaal ICOM verband
Binnen de internationale comités waren op bestuursniveau in 2014 de volgende Nederlandse
ICOM leden actief:
CECA
CIMAM
COMCOL
ICAMT
ICEE
ICMS
ICOFOM
ICOM-CC
ICOMAM
ICOMON
ICTOP
MPR

– Arja van Veldhuizen – lid
– Charles Esche – lid
– Daniëlle Kuijten – lid
– Jean Hilgersom – voorzitter
Mario Jellema – lid
– Marlies Kleiterp – lid
– Dick Drent – secretaris
– Peter van Mensch – senior advisors committee
– Bill Wei – lid
– Mathieu Willemsen – secretaris
– Christel Schollaardt – voorzitter
– Paula Assuncao dos Santos – lid
– Jan Sas – penningmeester

Bij de affiliated organisations waren de volgende leden bestuurlijk actief:
AEOM
EXARC
HO!I
IACCCA
ICMM
MINOM

– Adelheid Ponsioen – lid
– Luc Eekhout – penningmeester
– Annemies Broekgaarden – voorzitter
– Petra Katzenstein – vice voorzitter
– Alexander Strengers – lid
– Henk Dessens – secretaris
– Frits Loomeijer – penningmeester a.i.
– Paula Assuncao dos Santos – voorzitter

In drie Technical Committees waren de volgende leden actief:
ETHCOM
FIREC
WOG

– Peter van Mensch
– Hanna Pennock
– Hanna Pennock
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