Notulen algemene ledenvergadering ICOM Nederland, 25 mei 2018, Nemo Amsterdam
Aanmeldingen: 47 aanwezig: 21 leden
1. Opening
Om 14 uur dankt de voorzitter Ruud Moesbergen voor de prachtige ruimte en voorzieningen en
opent de vergadering. De voorzitter merkt op dat ICOM NL zich in een periode van innovatie
bevindt. Het kraakt en schuurt hier en daar maar we willen doorgroeien als organisatie.
2. mededelingen
Op 25 oktober organiseert de heer Pels Rijcken een congres voor leden van RvT’s. meer informatie
via museumzaken.nl.
3. verslag ALV 2017
29 juli 2017, Castellum Hoge Woerd
punt 2: 7 september moet zijn 7 juni
punt 5: Hannah moet zijn Hanna
De voorzitter licht toe dat onder ICOM Parijs moet worden verstaan ICOM International en niet ICOM
France. Hiermee wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarverslag 2017
Het Annual Report is opgesteld in het Engels nu het aan Parijs moet worden toegezonden. Het
Report wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. Jaarrekening 2017
De penningmeester stelt vast dat er weinig aanvragen voor reissubsidie werden ingediend. Dit komt
verderop ter vergadering aan de orde. De ledenaantallen en daarmee de omzet stijgen terwijl het
aantal activiteiten is gedaald. De kosten voor administratie stegen sterk door de ongunstige
samenwerking met DBF, de beheerder van het ledenbestand. De samenwerking zal worden
beëindigd zodra de ledenadministratie is overgegaan naar Parijs. Voorts zijn er reserveringen
gemaakt voor de internationale conferentie in 2019 en voor nieuwe activiteiten. De financiële staat
van de vereniging is zeer goed. De voorzitter voegt toe dat door de vergrote druk op het
vrijwilligersbestuur de kwaliteit van de organisatie lijdt, en dat in een vooroverleg met de
kascommissie is besloten om de jaarrekening nog niet ter goedkeuring aan te bieden.
De kascommissie bestaande uit leden Pennock en Paardekooper constateert dat de boekhouding in
2017 onvoldoende adequaat en transparant is geweest. Pas vanaf 2018 is er bijvoorbeeld een
eenduidig declaratie systeem. Ook stelt de KasCo voor een accountantsverklaring in de statuten te
behouden en zo uit te voeren. De KasCo ziet nog geen reden om het bestuur décharge te verlenen.
De KasCo en het bestuur gaan in overleg om de boekhouding op een professioneel niveau te brengen
en op een later moment de jaarrekening aan de leden voor te leggen. De voorzitter merkt op dat nu
met ruim 4.200 leden ICOM-NL niet meer kan volstaan met een werkend vrijwilligersbestuur. In
navolging van de andere twee grote NCs Duitsland (5.000 leden) en Frankrijk (4.600 leden) is een
betaalde basisorganisatie benodigd, met o.m. een professionele boekhouder.
Mw. Fehmers stelt voor dat een vergoeding voor bestuursleden bespreekbaar moet zijn. Het bestuur

neemt dit idee in overweging. De penningmeester en voorzitter hebben een bespreking met de
KasCo reeds geagendeerd.
6.

beleidsplan 2018 – 2020

Een aantal zaken zijn in de afgelopen tijd duidelijk geworden. Niet alleen is het bestuur kwetsbaar in
zijn uitvoeringstaken, ook de leden veranderen en daarmee ook het gebruik van de ledenpas. Voor
grote instellingen wordt het gratis toegang verlenen een duidelijke kostenpost. Het aantal
deelnemers aan ledenactiviteiten is minimaal. Als de ledenadministratie naar Parijs gaat loopt ICOM
NL het risico om enkel een servicebalie voor de leden te worden. Anderzijds moet ICOM NL zich niet
een rol als die van de NMV gaan aanmeten. Het doel van ICOM-NL is de leden actief te laten
deelnemen aan internationale netwerken zoals de ICs. Probleem hierbij is dat verschillende ICs niet
goed functioneren of in ieder geval niet goed communiceren. Ook Parijs krijgt daar weinig grip op.
Met een externe adviseur heeft het bestuur nieuwe doelen geformuleerd: “Wij dagen onszelf uit om
onze leden te verrijken. Met een netwerk, met kennis en met plezier. Leden ervaren ICOM als een
internationaal ontmoetingsplatform, dat hen uitdaagt om beter en completer te worden in hun vak.
We willen het lidmaatschap laden. Meetbaar en inspirerend. We organiseren een VIP-gevoel,
waarmee we leden uit hun comfortzone halen. We laten leden onderling meedraaien in ‘eigen’
musea, we matchen leden met dezelfde ambities of interesses, we maken onze leden nieuwsgierig en
reislustig en zorgen voor een exclusief ICOM-bezoekers-gevoel.”
Als meest in het oog springende nieuwe activiteit de ICOM family, waarbij leden uit allerlei landen
zich kunnen aanmelden om buitenlandse collega’s te ontvangen en om daardoor zelf ook welkom te
worden geheten door collega’s.
Het nieuwe beleid wordt met instemming begroet door de leden.
7. Secretariaat
De secretaris licht de voortgang van de AVG compliance toe die binnenkort haar beslag zal krijgen.
Voorts is de overzetting van de ledenadministratie in volle gang. Hoewel de raderen in Parijs wel
eens langzaam lopen is de verwachting nog in 2018 over te kunnen gaan. Daarmee kan het contract
met DBF ook worden opgezegd hetgeen een forse besparing zal opleveren.
8. Bestuursmutaties
Renger de Bruin treedt onder dankzegging en onder applaus terug als bestuurslid. Hij is niet langer
werkzaam in de museale sector en zal in de komende tijd een aantal publicaties opleveren.
Ook onder applaus treedt Herman Tibosch aan als bestuurslid.
9. Statutenwijziging
Over het voorgelegde concept hebben enkele leden opmerkingen over zowel tekst als inhoud. De
secretaris zal met de leden Pennock en Paardekooper afspraak maken om onduidelijkheden uit de
weg te ruimen en de tekst goed te laten lopen. De vergadering besluit dat na deze aanpassingen de
statutenwijziging doorgevoerd kan worden. Hetzelfde geldt voor het vaststellen van het
Huishoudelijk reglement.
10. acties in uitvoering
ICOM Milaan 2016: na het succesvolle optreden van ICOM-NL en enkele internationale partners is de
bijbehorende publicatie nagenoeg gereed.

Met het Sieboldhuis, EXARC, DEMHIST en ICOM Japan worden plannen uitgewerkt om ook een
presentatie in de conferentie in Kyoto 2019 tot een succes te maken.
De scriptieprijs en de reisbeurzen voldoen niet aan de verwachtingen en worden omgevormd tot een
onderzoeksbeurs. E.e.a wordt nader toegelicht in het Beleidsplan 2018 – 2020.
11. rondvraag
Vanuit de leden komt het verzoek de datum voor de volgende ALV ruimer van te voren te
communiceren. Desondanks was in dit jaar het aantal aanmeldingen bijzonder hoog, maar viel de
opkomst inderdaad tegen.
12. sluiting
Nadat de voorzitter allen dankt voor hun aanwezigheid en inzet sluit hij de vergadering om 15.55u
waarna een geanimeerde borrel volgt op het prachtige terras van Nemo.

