Notulen van de online Algemene Ledenvergadering van ICOM NL
gehouden op 26 oktober 2020

Aanwezig

:

Bestuursleden:
Luc Eekhout, voorzitter (LE)
Ruud Moesbergen, penningmeester (RM)
Diederik von Bönninghausen, secretaris (DvB)
Arja van Veldhuizen (AvV)
Justin van den Berg (JvdB)
Herman Tibosch (HT, virtueel)
Frédérique van Steekelenburg (FvS, virtueel)
ICOM leden : 46 leden volgen de vergadering online

Afwezig
met bericht

:

Femke Haijtema (FH)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering vanuit Karaat Amsterdam aan het IJ. Het
betreft een digitale vergadering ivm Covid 19. Er is een aantal bestuursleden
fysiek aanwezig, anderen nemen online deel. Leden kunnen de vergadering
digitaal volgen en via de chat vragen stellen.

ACTIE

Agenda wordt vastgesteld.

DvB

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er is een verzoek binnengekomen van het internationale comité DEMHIST
i.v.m. verkiezingen die binnenkort zullen plaatsvinden. Oproep van DEMHIST
aan leden die nog geen kandidatenlijst hebben ontvangen om een email te sturen
naar secretary@demhist.icom.museum.

3.

Notulen ALV 2019
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het verslag van vorig
jaar. Het verslag is onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

4.

Voorzitter
Jaarverslag 2019 is beschikbaar gesteld en opgesteld in het Engels, omdat een
kopie hiervan naar het hoofdkantoor in Parijs wordt verstuurd.
Beleidsplan 2021-2023; Bouwt voort op wat de afgelopen jaren is ingezet.
Angela Manders; was bij het schrijven van dit stuk de locatie van de volgende
general assembly nog niet bekend? Er wordt namelijk nog gesproken over
Alexandrië. Inmiddels is de locatie Praag geworden. Dit zal in de stukken
worden aangepast.
Hanna Pennock; Het is vooralsnog de bedoeling om het leden bestand
steekproefsgewijs te checken. Zou het bestand niet helemaal bekeken en
nagekeken moeten worden of de leden nog voldoen aan de criteria van
lidmaatschap? LE; zeker, maar met 6.000 leden is het nu qua budget niet
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mogelijk om ieder lid te checken. Steekproefsgewijs is een methode om hiermee
te starten. Het is de bedoeling een systeem te ontwikkelen om alle leden te
screenen. Dit kan niet door vrijwilligers gedaan worden
Hans van de Bunte; ambitieus plan. Wat is de verdeling van de middelen afgezet
tegen het beleidsplan? Hij ziet graag groei in inzet van de middelen van meer
dan 50 % in direct ledencontact en minder inzet van de middelen aan interne
administratie. In het ledencontact zijn ook de ledenactiviteiten inbegrepen. Wij
proberen zo min mogelijk te besteden aan het huishoudelijke deel. De begroting
2021 komt later aan bod. Het betreft een meerjarenplan dus de accenten kunnen
gedurende het jaar worden verlegd gerelateerd aan de beschikbare financiële
middelen.
Toelichting situatie ICOM International; Na het tumult over de museumdefinitie
is de club bij zichzelf te rade gegaan, ook in Parijs. Er is een interne audit
geweest hoe e.e.a. werkt binnen de organisatie op bestuurlijk terrein in de
centrale organisatie. Men is zich aan het oriënteren hoe nu verder. Dit betreft
niet specifiek de museum definitie maar hoe ICOM bestuurlijk wat meer bij de
tijd kan komen. Dit thema wordt nu bekeken. Alle NC’s en IC’s gaan gewoon
door met hun taken.
5.

Secretaris
Stand van zaken t.a.v. leden (administratie)
DvB; ook dit jaar is weer forse stijging te zien van leden over alle categorieën.
Per sept 2020 telt ICOM NL 6398 leden. We zijn bezig met het opzetten van een
nieuw ledensysteem waarmee we zelf meer controle kunnen houden en
overzichten kunnen genereren. Het contract met het huidige bedrijf dat de
administratie houdt loopt t/m 31 december 2020.
Jörn Buisman; kunnen bij de steekproef in ieder geval de institutionele leden
worden meegenomen. DvB; er is nog niet bepaald hoe de steekproef zal worden
gehouden.

6.

Penningmeester
Toelichting en jaarstukken 2019
RM; Baten; contributies € 466.000. Het grootste deel van de contributie gaat als
afdracht naar Parijs. Afgelopen jaar hebben we een klein verlies gedraaid. Van
voorgaande jaren zijn nog extra baten binnengekomen die in de jaarstukken van
2019 zijn opgenomen. Dit resulteerde in een netto resultaat van € 383,00 over
2019.
Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt € 219.000.
Afgelopen periode zijn hoge operationele kosten opgevoerd. Dit is o.a. terug te
voeren op de internationale conferentie in Kyoto.
Opvallend is te noemen dat bij inhuur personeel € 10.000 is uitgegeven terwijl er
€ 20.000 was begroot. In overleg met de vorige kascommissie is € 10.000 die
begroot was op inhuur personeel, verplaatst naar de kosten ledenadministratie.
Dit was logischer. In 2019 zijn dus meer kosten voor ledenadministratie
opgevoerd dan begroot. Het is dus een correctie op 2018.
Hans van de Bunte; vraagt zich af of de investering in ICOM Family het waard
geweest is. LE meldt dat in eerste instantie het de bedoeling was om ICOM
Family uiteindelijk over te dragen aan Parijs en hen dit internationaal uit te laten
rollen. De PR commissie in Parijs was erg enthousiast echter het bestuur had op
dat moment andere prioriteiten waardoor dit traject (nog) niet is ingezet.
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Binnenkort gaan we evalueren of we het als eigen tool gaan inzetten. Dit wordt
na deze vergadering nader opgezet.
Hans van de Bunte; Naast het beleidsplan zou ook een meerjaren begroting
inzichtelijk moeten zijn. RM ; Wij zullen dit meenemen.

RM

Veronique Fehmers; is een specificatie mogelijk hoeveel leden via automatische
incasso betalen en hoeveel leden daar geen gebruik van maken. DvB; dit kan
alleen door een lijst op te vragen extern. We kunnen het nu niet inzichtelijk
maken. Dit kan met het nieuwe systeem wel. DvB komt er op terug.

DvB

Verslag Kasco; er wordt overgeschakeld naar Christel Schollaart. Zij leest het
opgestelde verslag van de Kasco voor. Dit is meegestuurd met de stukken van de
vergadering.
Wat onder andere is opgevallen is dat er in het ledenbestand veel doublures
zitten. Zowel Ben Koevoets, Hannah Pennock en Christel zelf zijn bereid om
zich bij een taskforce aan te sluiten om het ledenbestand te screenen.
Cijfers zijn in orde en de Kasco verleent de penningmeester décharge.
RM dankt de Kasco voor hun bijdrage en hij geeft toelichting op het door de
commissie opgestelde verslag; meerjaren begroting zal worden opgesteld en de
reisbeurs verslagen staan intussen op de website. De scriptieprijs begroting zal
niet meer worden opgenomen.
Vaststellen jaarstukken; Vergadering gaat akkoord (100 % vóór)
Decharge penningmeester; Vergadering gaat akkoord (100 % vóór)
Kascommissie leden; Christel treedt af als Kasco lid. De Kascommisie heeft zelf
Frans Fox voorgesteld als nieuw Kasco lid. Frans neemt deze taak graag op zich.
Christel wordt voor haar inspanningen bedankt.
Begroting 2020
Ledenbestand is groeiende. Dit zal meer inkomsten genereren.
Het komende jaar wordt meer ingezet op trainingen. Beurzen is algemeen
gehouden en omvat niet meer alleen reisbeurzen. Komende jaren kijken hoe we
hier invulling aan kunnen geven. Voor de museumdefintie is ook budget
vrijgemaakt.
Omdat we reeds in oktober 2020 zitten worden de punten voor kennisgeving
aangenomen.
7.

HT

Beurzen & Opleidingen
Stand van zaken. Er wordt overgeschakeld naar Herman Tibosch; Opnieuw zal
worden bekeken wat te doen met de beurzenpost omdat fysiek reizen in deze tijd
niet mogelijk is. Er zal worden gekeken of de doelen breder uitgerold kunnen
worden. Denk hierbij aan het bijwonen van webinars en het opnemen van
podcasts.
Dit jaar is voor het eerst de training Cultural Awareness georganiseerd. Dit zal
ook volgend jaar weer worden aangeboden.
Kate Seymour; Zijn er al alternatieve data voor 2021? HT; Zodra de data
bekend zijn, zullen deze op de site worden vermeld. De reeds bekende data
vallen samen met de ICOM CC Bejing conference. HT zal dit in de gaten
houden. De data voor de conference zijn gezien de huidige omstandigheden nog
niet definitief.
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Charlotte Huygens; Wellicht is het interessant om beurzen op
internationalisering algemeen te richten.
DvB geeft aan dat dit in de planning staat.
Angela Manders laat weten dat zij graag ziet dat de internationale bestuursleden
in Nederland beter aan elkaar worden gekoppeld. DvB; Dit maakt onderdeel uit
van het nieuwe beleidsplan. We willen graag in beeld krijgen welke Nederlandse
leden in de IC zitten en dan bekijken hoe we hen kunnen betrekken in het actief
laten worden van de reguliere leden in IC’s.
AvV stelt voor dat iedereen die nu deelneemt aan deze vergadering en lid is van
een van de IC’s dit meldt bij het Nederlandse bestuur zodat wij een overzicht
kunnen maken.
Frédérique van Ouwekerk; stelt voor dat wanneer het ledenbestand wordt
gecheckt het verstandig is om te kijken naar de deelname aan commitees.
DvB; ook dit wordt meegenomen.
Veronique Fehmers; is het een idee om met bijvoorbeeld de TU Delft of de
universiteiten samen te werken op het gebied van beurzen? LE meldt dat beurzen
alleen toegankelijk zijn voor ICOM leden. Zo zijn al vele studenten van de
Reinwardt Academie ICOM lid en kunnen zij aanspraak doen op de beurzen.
8.

Museumdefinitie
Stand van zaken; Vorig jaar goed van start gegaan om de discussie ook in
Nederland te voeren. Overleg geweest met verschillende partijen. Op 6 februari
jl. een interessante bijenkomst gehad. Verslagen en analyse zijn terug te lezen op
de site. AvV geeft aan dat het zeker aan te raden is om deze door te lezen.
Conclusie is in ieder geval dat ook in Nederland de meningen uiteen lopen en er
geen consensus is.
LE is toegetreden tot de commissie MDPP2, internationale standing committee
die zich zou buigen over de nieuwe museum definitie. Hier is helaas snel de klad
in gekomen. Een aantal mensen is ook weer uit de commissie gestapt, waaronder
LE. Uiteindelijk heeft dit zelfs geleid tot het aftreden van de president van
ICOM. Intussen waren ICOM France en ICOM Europe bezig een bijeenkomst te
beleggen waarvoor alle NC’s en IC’s zijn uitgenodigd. AvV is hierbij aanwezig
geweest namens NL. Het rapport van deze meeting is terug te vinden op de
Franse site.
Het meest recente nieuws is dat de executive board van ICOM heeft toegezegd
dat de MDPP2 commissie zal worden uitgebreid met 3 leden. Ook is
afgesproken wie vanuit de executive board linking pin is voor de MDPP2 en wie
er vanuit het secretariaat aan verbonden is. Samen gaan ze de volgende stap
zetten. Vanuit ICOM NL doen we nu even niets en wachten we af welke kant het
opgaat. Verwachting is niet dat dit voor de conferentie in Praag is afgerond.
AvV stelt voor wel gebruik te blijven maken van deze mogelijkheid om ons te
blijven bezinnen op wat wij zelf vinden wat een museum is of zou moeten zijn.
Het hele traject heeft er wel toe geleid dat de governance structuur en de
museumdefinitie die door elkaar liepen nu gesplitst zijn, hetgeen helderheid
biedt.
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Een aantal enthousiaste mensen biedt zich via de chat aan om als linking pin te
fungeren voor IC’s.
Hans van de Bunte; verzoekt om het gewicht van ICOM NL in te zetten om het
ICOM hoofdkantoor tot meer voortgang en transparantie te bewegen in de
museum definitie. DvB geeft aan dat wij zeker als grote partij onze stem laten
horen.
9.

Bestuursmutaties.
Volgens de statutaire termijnen zijn er twee aftredende bestuursleden, FvS en
LE. Beiden hebben 6 jaar volgemaakt.
Het bestuur heeft als kandidaat voor het voorzitterschap de huidige secretaris
benaderd. AvV zou het secretariaat over willen nemen.
Twee nieuwkomers zijn voorgedragen; Femke Haijtema en Justin van den Berg
Beide nieuwe bestuursleden stellen zich voor.
Leden gaan akkoord met de benoeming van deze beide nieuwe bestuursleden
(100 % vóór).
Leden gaan akkoord met de benoeming van DvB tot nieuwe voorzitter (100 %
vóór)
DvB neemt meteen tijdens de vergadering het voorzitterschap over en dankt LE
en FvS voor hun inzet en bijdrage de afgelopen jaren.
Voor de aankomende periode vindt DvB vooral de volgende zaken belangrijk:
- Inzicht in de leden
- Activiteiten ontwikkelen voor de leden zelf
- Communicatie waaronder website
- Positie van ICOM NL in het internationale veld
- Relatie met het hoofdkantoor

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Roeland Paardekooper; wat is de impact van corona op ICOM NL?
DvB geeft aan dat er zeker een andere manier van werken is ontstaan. Voor
Nederland Museumland zijn er veel surveys opgesteld om te kijken wat de
impact nu precies is. Het zijn absoluut onzekere tijden. Wat wij kunnen
betekenen voor onze internationale doelstellingen, daar moeten wij de komende
tijd mee aan de slag.
Joline Wijnants; sluit zich aan bij de vraag van Roeland Paardekooper. Is er
bijvoorbeeld al uitslag van de Global Survey? Volgens DvB gaat de survey nog
rond en laat de uitslag nog op zich wachten. DvB roept de leden op deze survey
nog in te vullen mocht je dit nog niet hebben gedaan.
Kate Seymour; er is een tweede ICOM Survey over de impact van Covid.
DvB; we zien alleen de email adressen van de leden die aanwezig zijn. Graag
ook uw voor- en achternaam vermelden. Dit i.v.m. de presentielijst. Dank alvast.
Voor wat betreft de vacatures in het bestuur in Parijs, is bekend geworden dat
Alberto Garlandini de nieuwe President is geworden. Overige vacatures zijn nog
niet vervuld.
Veronique; kan er iets gedaan worden aan de communicatie nadat je lid bent
geworden van een IC. DvB meldt dat dit inderdaad een bekend probleem is. Wij
hebben als Nederland hier geen invloed op. De IC’s regelen het zelf. Daarom
willen wij graag zicht krijgen op de Nederlandse leden in een IC.
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Veronique; kan er iets gedaan worden aan de populariteit van ICOM bij de
Nederlandse bevolking? DvB; onze doelstelling is om de museum professionals
internationaal bezig te laten zijn. Daar is het beleidsplan op gericht.

AvV

Joline Wijnants; Tweede deel van de survey is gesloten op 18 oktober jl. Is er
een actuelere link beschikbaar? Helaas is dit niet bekend, maar het zal worden
nagekeken.
DvB dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun inzet. Ook dank aan de technische
dienst en Karaat voor het beschikbaar stellen van de locatie.
Volgende communicatie zal via de email verlopen.
Mochten leden nog vragen of opmerkingen hebben die nu niet aan bod zijn
gekomen, dan kunnen zij ons uiteraard per email benaderen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de nieuwe voorzitter de vergadering.
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