Notulen van de Algemene Ledenvergadering van ICOM NL
gehouden op 29 juni 2017 in Castellum (De Meern)
Aanwezig

:

Bestuursleden:
Luc Eekhout, voorzitter (LE)
Ruud Moesbergen, penningmeester (RM)
Astrid Hertog (AH)
Frédérique van Steekelenburg (FvS)
Susan van ’t Slot-Koolman (SvS)
Diederik von Bönninghausen, secretaris (DvB)
Marjon Visser-Stoker, notulist (MVS)
ICOM leden : zie aangehechte lijst

Afwezig
met bericht

:

Renger de Bruin (RdB)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
De bestuursleden stellen zich voor.
Opgemerkt wordt dat het aantal aanwezige leden enigszins tegenvalt. Reden
hiervoor zou kunnen zijn, dat de vergadering niet op een maandag
plaatsvindt.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Op 7 september vorig jaar vond de jaarlijkse algemene vergadering en
buitengewone vergadering voor de ICOM comités plaats. In totaal zijn er
140 nationale en 40 internationale comités. 32.000 Museum professionals
zijn lid van ICOM. Van de leden is 80 % Europees. Duitsland heeft het
grootste aantal leden, gevolgd door Frankrijk en Nederland.

ACTIE

Er is o.a. besloten dat een nationaal comité mag worden opgericht en
bestaansrecht heeft bij minimaal 8 leden.
LE/DvB

Een aantal statutenwijzigingen is doorgevoerd. Deze zullen naast de
statuten van ICOM NL worden gelegd, waarna onze eigen statuten daar
waar nodig worden aangepast om de organisatie beter te kunnen afstemmen.
Tijdens deze vergadering in Parijs is voorgesteld om op een centraal
systeem voor de ledenadministratie over te gaan.
3.

Verslag ALV van 26 mei 2016
Het verslag is onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

4.

Concept jaarverslag 2016
Dit is in het Engels opgesteld zodat het doorgestuurd kan worden naar
Parijs. Geen vragen en/of opmerkingen vanuit de leden.

5.

Concept jaarrekening 2016
RM doet kort verslag. In 2015 was er sprake van zwevende leden; dit zijn
mensen die wel lid zijn, maar niet betaald hebben. Voor 2016 worden alleen
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betalende leden gezien als lid aangezien ‘Parijs’ afdracht rekent van alle
geregistreerde leden. In het nieuwe leden systeem zal dit worden
ondervangen. Niet betalende leden worden na een bepaalde tijd,
uitgeschreven als lid.
In 2016 is het ledenaantal gegroeid t.o.v. 2015. De definitieve afrekening
voor afdracht aan Parijs is nog niet door het bestuur ontvangen.
De kascommissie heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd. Ook voor 2016
is een helder verslag opgesteld. De kascommissie adviseert dat er een
overeenkomst wordt opgesteld met de freelancer die momenteel de
ledenadministratie verzorgt.
Tevens adviseert de commissie om de statuten aan te passen en de
kascommissie hieraan toe te voegen.
Inclusief bovenvermelde opmerkingen wordt de concept jaarrekening voor
2016 goedgekeurd.
De kascommissie voor 2017 zal worden gevormd door Roeland
Paardekooper en Hannah Pennock.
In de begroting voor 2017 is al een reservering gemaakt voor de World
Conference Kyoto 2019. Dit ook i.v.m. de reisbeurzen.
6.

Secretariaat en Ledenadministratie ICOM
In 2016 hebben 346 nieuwe leden zich aangemeld. In 2017 zijn dat er tot
nu al 505.
Er zal een nieuw centraal ICOM leden administratiesysteem worden
geïmplementeerd dat centraal vanuit Parijs wordt gestuurd. Dit is voor
ICOM Nederland gunstig omdat het goedkoper is; een derde partij voor het
beheer van ons systeem zal niet langer nodig zijn. Bovendien zal naar Parijs
alleen nog afdracht plaatsvinden op basis van betalende leden. Het systeem
wordt zo ingericht dat niet betalende leden, na een bepaalde tijd uit het
systeem verwijderd zullen worden. Het is de bedoeling dat leden straks hun
lidmaatschap steeds per jaar herbevestigen. Het bestuur zal elk
lidmaatschap jaarlijks moeten beoordelen en wel of niet accorderen.
Helaas is het in het nieuwe systeem niet meer mogelijk om door middel van
automatische incasso de contributie te voldoen. Het lid zal zelf actie moeten
ondernemen om de betaling te doen. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan,
is nog niet bekend.
Verwachting is dat het systeem in 2018 zal zijn geïmplementeerd.

7.

Bestuursleden
Astrid Hertog zal aftreden als bestuurslid. Het bestuur dankt haar voor haar
grote inzet gedurende de afgelopen jaren. Na stemming door de aanwezige
leden wordt Anna Tiedink gekozen tot nieuw bestuurslid. De twee andere
kandidaten Theo Meereboer en Herman Tibosch worden bedankt voor hun
bereidheid zich kandidaat te stellen.

8.

Programma 2017 – 2018
Publicatie General Conference Milaan
De voorzitter verwijst naar het verslag hiervan dat opgenomen is in het
Annual Report 2016.
Najaarscongres
Het congres zal plaatsvinden op 16 november a.s. Het thema voor het
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najaarscongres zal zijn : #hoedan? Als vervolg/reactie op de vele
doelstellingen die op diverse congressen worden geponeerd.
Er zijn veel mogelijkheden en nieuwe ideeën gepresenteerd de afgelopen
tijd. Wat is hier concreet uitgekomen en #hoedan ? Wat is gelukt; wat niet.
Veel beleidstermen (bijvoorbeeld ‘engagement’) zijn geïntroduceerd maar
hoe pas je deze uiteindelijk toe.
De werkgroep zal op zoek gaan naar een buitenlandse spreker. Ideeën zijn
welkom.
Reisbeurzen
Regelmatig worden aanvragen voor reisbeurzen ingediend.
Op de website zijn de voorwaarden voor toekenning verduidelijkt en
aangepast. Zo is bijvoorbeeld een lidmaatschap van ICOM verplicht en mag
één en dezelfde persoon maximaal 1 x per jaar hierop aanspraak maken.
Reisverslagen worden op de website gepubliceerd.
In 2017 zijn tot nu toe 2 aanvragen gehonoreerd. Budget voor 2017 was €
6.000; er is nu nog ruim € 4.000 beschikbaar.
Scriptieprijs
Tijdens het najaarscongres zal ook de scriptieprijs worden uitgereikt.
De jury voor de beoordeling van de scripties is ongewijzigd t.o.v. 2016.
Activiteiten programma
De Nederlandse museumvereniging behartigt de belangen van de
Nederlandse musea. De doelstelling van ICOM NL is anders, namelijk om
haar leden te motiveren om internationaal actief te zijn en zich bij
internationale comités aan te sluiten. ICOM NL organiseert activiteiten om
dit onder de aandacht te brengen.
De heer Paardekooper merkt op dat het wellicht een idee is om actiever te
zijn op social media. Veel internationale comités zijn actief op Twitter.
ICOM NL heeft onlangs haar facebook pagina geopend en deze telt nu 128
leden. ICOM NL is niet actief op Linked-in. De link van het internationale
account kan wel op de Nederlandse site worden geplaatst.
Bij de volgende bestuursvergadering zal ‘social media’ op de agenda
worden gezet.

LE

9.

LE

Rondvraag
Eén van de aanwezige leden vraagt zich af waarom in Nederland het
gezelschap van een betalend ICOM lid niet gratis (en in de “fast lane”) mee
naar binnen mag. Dit is in het buitenland wel eens het geval. Dit lid pleit
voor gratis toegang, ook voor het gezelschap. De voorzitter legt uit dat het
ICOM lidmaatschap een individueel lidmaatschap is en dus niet voor het
gezelschap telt. Het beleid is ook in Parijs zo geregeld. Uiteraard zijn musea
afzonderlijk vrij om te bepalen wat hun beleid hierin is. De spreker wenst
toch meer gastvrijheid vanuit de musea om gezelschap ook binnen te laten.
Niet alle aanwezigen zijn het eens met het voorstel. Het bestuur zal dit punt
de eerstvolgende bestuursvergadering op de agenda zetten.
De leden geven aan dat zij graag een bevestiging ontvangen wanneer zij
zich hebben aangemeld voor de ALV. Ook dit punt neemt het bestuur mee.

LE
10.

Sluiting
De voorzitter sluit om 15.15u de vergadering.
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