Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 16-05-2018
1. Opening door de voorzitter
Ad Witlox heet alle aanwezige leden van harte welkom en dankt eenieder voor
zijn/haar aanwezigheid.
Aanwezig: Ad Witlox, Hans Dillese, Marion Wagenvoort, André Hemmelder,
Désirée Nysingh, Jef Roeselers, Ellen Weijers, Hendrikje Verbeek, Truus van den
Heuvel, Carien Vugts, Ella Boerkoel, Gert Jan Buurman, Karen Vennink, Lou Vos,
Arie van de Pol, Henny van der Meer, Digna Weiss, Marin Hondebrink
Afwezig met kennisgeving: Pieter Dirk van Willemswaard, Herman van Doorn, Dirk
den Hartog, Carla Dekker, Carla Kleekamp, Caroline Koenders, Dorothé Arts,
Adrian Faes, Katharina Pöhlmann, Maria Klerx, Noor van der Brugge
2. Vaststelling van de agenda
Vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Marion Wagenvoort: alle leden (kunstenaars en kunstlievend) krijgen binnenkort
een digitale enquête toegestuurd om te inventariseren hoe iedereen de toekomst
ziet voor Kunstliefde. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld. Marion roept
iedereen op om hieraan deel te nemen.
Er is geen onderzoek gedaan naar andere verenigingen, want zij lopen te zeer
uiteen qua organisatie, situatie en aanpak.
4. Concept verslag ALV van 29 november 2017.
Ter bespreking en vaststelling.
Vastgesteld.
5. Concept Jaarverslag 2017.
Mondelinge toelichting. Ter bespreking en kennisneming.
Marion Wagenvoort: ‘Excuus voor het feit dat het verslag tijdelijk online niet
beschikbaar was. Het is bijzonder wat wij als Kunstliefde allemaal neerzetten.
Uiteenlopende tentoonstellingen, drukbezochte Podiumavonden, Utrecht Down
Under, Art Utrecht, noem het maar op. De contacten met het Centraal museum
zijn uitstekend. Robbie Cornelissen heeft ons voorgesteld om een
tekeningententoonstelling te organiseren in november. In de sector-analyse die de
gemeente Utrecht heeft laten uitvoeren komen wij als een zeer belangrijke
culturele partner naar voren. Het is jammer dat het bestuur van het
Boellaardfonds hier niet aanwezig is om te horen wat de grote kwantiteit, de
uitstekende kwaliteit en de aantrekkelijke diversiteit van het aanbod van
Kunstliefde is.’
Concept Jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd.
6. Concept Jaarrekening 2017.
Mondelinge toelichting door de penningmeester. Ter bespreking en kennisneming.
Er is een verlies van 1701 euro. Ondanks alle onzekerheid en tegenwerking (we
waren genoodzaakt een advocaat in de arm te nemen) draaien we prima. De
rechtszitting is in juni.
10.000 Euro aan bestemmingsreserve is geoormerkt. Het eigen vermogen is 1300
euro.
De vergadering gaat akkoord met de bestemmingsreserves en de jaarrekening
2017.

7. Benoeming 2e termijn penningmeester André Hemmelder.
De vergadering gaat akkoord bij acclamatie.
8. Beëindiging bestuurslidmaatschap na zes jaar Hans Dillesse.
Voorzitter Ad Witlox bedankt Hans voor zijn inbreng en inzet van de afgelopen
jaren. Ad roept de kunstenaarsleden op om na te denken om deze vacature op te
vullen, en met Luuk Huiskes contact op te nemen. Hopelijk kunnen we in
november tijdens de ALV een nieuw bestuurslid verwelkomen.
De rede die Hans uitsprak is hier te lezen.
9. Toelatingscommissie, benoeming 2e termijn Herman van Doorn.
De vergadering gaat akkoord.
Welkom nieuwe kunstenaarsleden.
Lou Vos: Er waren 31 aanmeldingen, 10 zijn er aangenomen. De procedures
worden zeer zorgvuldig en afgewogen gevoerd. Sommige criteria zijn voor jonge
kunstenaars iets gewijzigd, mits er voldoende potentie bij hen aanwezig is. Henny
van der Meer: mogelijkheid zou zijn om een aspirant lidmaatschap van drie jaar te
introduceren. Lou neemt dit mee naar de toelatingscommissie.
Iedereen die zich als potentieel lid van Kunstliefde aanmeldt, krijgt onderbouwde
reflectie op zijn/haar werk.
In de tentoonstelling Nieuwe Liefde 18 is het werk van nieuw lid Corinne van Berg
afwezig, door persoonlijke omstandigheden. Zij zal op een ander moment de
mogelijkheid krijgen om haar werk te tonen.
10. Stand van zaken huurkwestie/Stichting het Boellaardfonds
28 Juni aanstaande zal de zitting plaatsvinden tegen het Boellaard fonds. De
statutenkwestie en de huurverhoging komen aan de orde. De zitting is besloten.
11. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering najaar 2018.
Voorstel: woensdag 21 november 2018: het voorstel wordt overgenomen door de
vergadering.
Rondvraag en sluiting.
Atelierroute: er zijn 250 deelnemers. We zijn van plan iets bijzonders te doen dit jaar,
maar dat voornemen is afhankelijk van geldelijke sponsoring.
Hans Dillesse biedt iedereen een drankje aan.

