Verslag Algemene Ledenvergadering ICOM NL
26 mei 2016 te Kasteel Heeswijk
aanwezige bestuursleden: Eekhout (vz), Van ‘t Slot, Van Aalst, De Bruin, Hertog,
Moesbergen, Von Bonninghausen (not). Afwezig: Van Steekelenburg, Stoker (adm)
Aanwezige gasten: Matteo Tassi (Head of Membership) & Alexis Mocio-Mathieu
ICOM International
Aanwezige leden: zie aangehechte lijst
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Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, met name de
gasten van ICOM International. De voertaal van de bijeenkomst is engels.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
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Ingekomen stukken en mededelingen
Er worden geen ingekomen stukken ter vergadering ingebracht
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Verslag ALV 18 mei 2015
mw Pennock geeft een toelichting over het internationale bureau waarin een klein
executive council een aantal secretariaatstaken uitvoert in samenwerking met de
nationale verenigingen.
Het verslag wordt voorts goedgekeurd.
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Concept jaarverslag
het jaarverslag over 2015 wordt goedgekeurd.
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Concept jaarrekening 2015
a. De voorzitter neemt tijdelijk het penningmeesterschap waar en geeft toelichting.
# met het stijgen van het ledental stijgt ook de afdracht aan Parijs. De afdracht moet
worden voldaan voordat alle betalingen binnen zijn; dit systeem moet herzien
worden.
# de bureau- en administratiekosten zijn gedaald waardoor er meer geld beschikbaar
is voor activiteiten en opbouw van reserveringen.
# uit de reserveringen is een bijdrage gekomen aan het project na de aardbevingen
in Nepal.
# leden Koevoets en Cornelissen houden een pleidooi voor voorzetten van de
jaarlijkse bijdrage aan Blue Shield die zich sterk maakt voor het beschermen van
door gaswinning bedreigde kerkgebouwen (en in zekere mate ook interieurs) in
Groningen. Blue Shield wil met dit project de overheid stimuleren een actievere rol te
nemen.
vanuit de vergadering komt geen bezwaar tegen een bijdrage; het bestuur van ICOM
NL zet echter vraagtekens bij een vaste jaarlijkse bijdrage. Dit onderwerp zal nader
binnen het bestuur besproken worden.
b. de kascommissie heeft haar werkzaamheden nog niet afgerond en kan dan ook op
dit moment geen goedkeuring verlenen.
c. hierdoor kunnen de jaarstukken niet vastgesteld worden. Deze zullen in de
volgende ALV ter goedkeuring aangeboden worden.
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Secretariaat en ledenadministratie
# De secretaris a.i. licht de stand van zaken omtrent de ledenadministratie toe. ICOM
NL telt meer dan 3000 leden met een jaarlijkse aanwas van rond de 300. De nieuwe
afspraken met de firma die de leden-database beheert en de overdracht aan een
nieuwe secretaris hebben geleid tot een achterstand in de afhandeling van vragen
van leden.
Het huidige systeem is niet gebruiksvriendelijk waardoor leden nauwelijks
adresmutaties doorgeven wat leidt tot het niet ontvangen van jaarstickers en tot een
aanzienlijkaantal leden dat geen factuur ontvangt en dus geen contributie betaald.
De per januari aangestelde part time administratie doet hierin bijzonder goed werk
om alle vragen te behandelen en de contacten met Parijs te onderhouden. De
behandeling van vragen blijft echter een doorlopend proces met weinig beschikbare
mankracht.
# Matteo Tassi en Alexis Mocio-Mathieu kondigen een geheel nieuwe
ledenadministratie aan vanuit het hoofdkwartier in Parijs. Hiermee moeten de
contacten en procedures tussen Parijs en de 35.000 leden, 120 nationale comités en
31 internationale comités gestroomlijnd worden. ICOM NL wil hierbij met name
aandacht voor de betalings- en afdracht procedures waar nu te veel tijd in gaat zitten
waardoor leden lang moeten wachten.
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Bestuurssamenstelling
# Jouetta van der Ploeg is najaar 2015 uitgetreden; Arnout van Aalst treedt onder
dankzegging ter vergadering uit maar blijft betrokken bij 70 jaar ICOM.
# na het uitblijven van tegenkandidaten worden Ruud Moesbergen en Diederik von
Bönninghausen na een kort voorstelrondje ter vergadering benoemd als
respectievelijk penningmeester en secretaris.
# overigens blijft de bestuurssamenstelling ongewijzigd, met inachtneming va het
roulatierooster.
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Programma 2016
# de general conference in Milaan zal een stevige inbreng hebben vanuit Nederland.
Astrid Hertog en Renger de Bruin organiseren diverse workshops en bijeenkomsten
omtrent de Limes. Dit internationale samenwerkingsproject past bijzonder goed
binnen het thema van de conferentie: museums and cultural landscapes .
# in het kader van Museum.next zal aandacht worden besteed aan de afstand tussen
idee en uitvoering, van innovatieve ideeën naar praktische invulling voor bezoekers.
# voor reisbeurzen wordt blijvend budget vrijgemaakt; aanvragen lopen via de
website
# de toekenning van scriptieprijzen zal een jaarlijks terugkerend evenement worden
# bij gelegenheid van 70 jaar ICOM verschijnt een e-publicatie met interviews met
leden die een rol hebben gehad bij de oprichting van ICOM NL
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Rondvraag
# Pennock pleit voor een stevige afvaardiging naar de conferentie in Milaan.
# Cornelissen roept studenten op zich aan te melden voor de opleiding
behoudsmedewerker en collectiebeheer een samenwerking van Hout- en
Meubileringscollege en Reinwardt Academie.
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Sluiting
Nadat geen verdere vragen opkwamen dankte de voorzitter alle aanwezigen en sloot
de vergadering.

Aanwezige leden
Naam
Koevoets, B
Steketee, H
Buisman, J
Verwey, D
Arnoldus, V
Fox, F
Schollaardt, Chr
Nillhamn, B
Broersma, I
Tsjeroenova, I
Pennock, H
Cornelisse, M

Email
b.koevoets@planet.nl
h.steketee@upcmail.nl
buisman@geelvinck.nl
verwey@geelvinck.nl
vickyas@zeelandnet.nl
fox@belastingdouanemuseum.nl
Christel.schollaardt@naturalis.nl
bnilhamn@gmail.com
iris@erfgoedzorg.nl
ijt@wxs.nl
h.pennock@cultureelerfgoed.nl
m.cornelisse@hmcollege.nl

