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Kunstliefde Concept Notulen ALV 13 april 2017
Aanwezig: Ad Witlox, Marion Wagenvoort, Luuk Huiskes, Hans Dillesse, Désirée
Nysingh, André Hemmelder, Hendrikje Verbeek, Franz Ziegler, Gert Jan Buurman,
Trees Stelling, Greta vd Put, Digna Weiss, Marijke van Raaij, Ellen Weijers, Arie van
de Pol, Toes Dalmulder, Truus van den Heuvel, Etta Boerkoel, Carla Kleekamp,
Sonata Lepaite, Tanja van Osta, Lou Vos, Nienke Jorissen, Lisette Koren, Adrian
Faes, Jan Langerak, Jaap Hillmann, Erik Rijssemus, Jef Roeselers, Pieter Dirk. van
Willenswaard, Petra Berghorst, Claire Leo, Marloes Eerden.
Afwezig met kennisgeving: Hilly Steins, Dirk den Hartog, Dorothé Arts, Udo
Braehler, Niels Bokhove, Katharina Pohlmann, Adriaan Manten en Oeda van den
Born.
1. Opening door de waarnemend voorzitter
André Hemmelder heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststelling van de agenda: vastgesteld
3. Mededelingen en ingekomen stukken
 Er komt een nieuwe UtrechtDownUnder laatste weekend van augustus en
eerste twee weekenden van september in de werfkelders.
 De muren van Kunstliefde zijn in januari gewit en er is nieuwe ledverlichting.
De investering is de moeite waard omdat het 70 procent energie scheelt.
 Kunstliefde is gedagvaard door Stichting het Boellaardfonds inzake de huur.
4. Concept verslag ALV van 24 november 2016: vastgesteld
Uitje: momenteel zijn er nog onvoldoende deelnemers voor de busreis naar de
Verbeke Foundation in België.
5. Benoeming Ad Witlox tot voorzitter Kunstliefde.
André geeft Ad Witlox de gelegenheid zichzelf voor te stellen.
Met voltallige instemming wordt Ad gekozen tot voorzitter.
6. Concept Jaarverslag 2016
Ter bespreking en kennisneming. Marion Wagenvoort geeft een mondelinge
toelichting. Kunstliefde doet enorm veel: Atelierroute, tentoonstelling in de Domkerk,
ledententoonstellingen, de Belofte, eindejaars-tentoonstelling, thema
tentoonstellingen. Dit alles met veel inzet van betrokken vrijwilligers! Het jaarverslag
wordt met complimenten van de leden voor Marion goedgekeurd.

7. Concept Jaarrekening 2016
Ter bespreking en kennisneming.
Er is een positief resultaat van 1000 euro. Er is ook rekening gehouden met de
juridische bijstand die wij momenteel nodig hebben. Kunstenaarsaantallen blijven
hetzelfde, het aantal kunstlievende leden loopt terug. Complimenten van de leden
voor de penningmeester. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de ALV.
8. Toelatingscommissie en procedure
Er is overleg gevoerd met de leden van de tentoonstellingscommissie en
toelatingscommissie over de gang van zaken rondom de toelating van nieuwe
kunstenaarsleden. De toelatingscommissie moet vanaf nu uit 5 leden bestaan,
commissieleden kunnen ‘geleend’ worden van de tentoonstellingscommissie. De
toelatingscommissie legt haar eindoordeel/advies voor aan de directeur. De leden
van zowel de toelatings- als de tentoonstellingscommissie rouleren om de 4 jaar.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van de procedure het huishoudelijk reglement.
Activiteiten die voor de leden intern georganiseerd worden zijn vrij toegankelijk voor
aanmelding. Extern georganiseerde activiteiten geven niet automatisch toegang.
Vaststelling voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement: vastgesteld door de
vergadering.
9. Stichting het Boellaardfonds
Enige tijd geleden is Kunstliefde gedagvaard met betrekking tot de huurkwestie. Het
bestuur is er al langere tijd mee bezig en heeft veel tijd en energie gestoken in
overleg met o.a. een advocaat. Het bestuur verwacht tijdens de volgende Algemene
Ledenvergadering meer inzicht te kunnen geven, op dit moment is er nog niet veel
over zeggen.
De huurverhoging die ons te wachten staat als Boellaard in het gelijk wordt gesteld,
is enórm en voor Kunstliefde niet te betalen. De gemeente Utrecht is op de hoogte
van de kwestie.
Het bestuur staat open voor suggesties en mogelijke kansen en oplossingen indien
Kunstliefde toch het pand moet verlaten.
10. Vaststelling datum ALV najaar 2017.
Voorstel: woensdag 22 november: de vergadering stemt hiermee in.
11. Rondvraag en sluiting.
De vergadering sluit om 20.57 uur.

