Concept Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 20 november 2019
Aanwezig met kennisgeving: Marloes Eerden, Hendrikje verbeek, Kristien Kerstens, Hans Dillesse,
Tonja van Osta, Jan Langerak, Claire Ziegler, Theo de Bie, Mariël Oolthuis, Niels Bokhove, Ronald van
den Heuvel, Truus van den Heuvel, Arie vd Pol, Lisette Koren, Lou Vos, Ben Roelofs, Gerrit Hardenbol,
Erik Rijssemus, Petra Berghorst, Gert Jan Buurman, Pieter Dirk van Willenswaard, Marion
Wagenvoort, André Hemmelder, Désirée Nysingh, Ad Witlox, pluck, Etta Boerkoel, Marijke
Breuers,Toes Dalmulder.
Afwezig met kennisgeving: Met kennisgeving afwezig: Afmeldingen ledenvergadering
Jaap Hillmann, Emmy Gostelie, Marijke van Raaij, Jolanda Schouten, Herman van Doorn, Marianne
Eigenraam, Joop Spoor, Dorothé Arts, Jef Roeselers, Ellen Weijers, Sonata Lepaite, Digna
Weiss, Astrid Rubie, Adriaan Manten
1. Aanvang 20.00 uur bij Kunstliefde (zij-ingang Lange Jufferstraat 2)
2. Opening door de voorzitter
Voorzitter Ad Witlox heet alle aanwezigen van harte welkom.
3. Vaststelling van de agenda
De vergadering gaat akkoord.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Kunst kleurt de stad, cultuurvisie/nota 2021-2024 Wat valt op aan deze Utrechtse cultuurnota?
Kunstliefde moet werken aan: diversiteit, inclusiviteit, fair practice, samenwerking (gebeurt al heel
veel), jonge mensen aantrekken en ondernemerschap. Het plan moet voor 17.00 uur op 30 januari
2020 worden ingediend. Er is iets meer subsidiegeld dan voorheen, maar er zijn ook meer
aanvragers. In mei horen we het resultaat. Het is een enorme klus!
Het genootschap bestaat nu voor leden, maar om het risico te spreiden overwegen we een stichting
op te richten, waar we onder andere Kunstliefde in de Wijk, UtrechtDownUnder, en de atelierroute
in onder kunnen brengen. Je scheidt de huurcomponent daarmee van de andere zaken. Met het op
te starten project Kunstliefde in de Wijk laat je zien dat je vernieuwt,
We zullen wel één aanvraag doen voor subsidie bij de gemeente.
De vergadering stemt in.
5. Concept verslag ALV 22 mei 2019
De vergadering gaat akkoord.
6. Concept Jaarplan 2020
Er is een flyer gemaakt voor Kunstliefde, er komt nog een inlegvel. Men kan zich aanmelden als
kunstlievend lid of donateur.
Definitieve locatie van UtrechtDownUnder is nog onbekend, maar gaat door.
Tentoonstelling 'Moesman en meer' is een initiatief van de stichting Muzum. Centraal Museum doet
mee met de tentoonstelling 'De tranen van Eros', hier wordt gezocht de rol van de vrouw in het
surrealisme.
Kunstliefde gaat proberen zoveel mogelijk werk van Moesman binnen te halen. En er wordt gezocht
naar leden die in deze stijl werken. Ook in Kuub aandacht voor Moesman (erotische prenten) en een
kleine tentoonstelling gewijd aan de kunstenaar in de Stadsschouwburg.

Er wordt ook een Moesman wandeling georganiseerd door Niels Bokhove.
De 15e Belofte wordt dit jaar georganiseerd en is daarmee een jubileum. Daarom worden 5 ex
Belofte deelnemers gevraagd en gekoppeld aan een nieuw Belofte lid om zo te komen tot een
tentoonstelling.
Daarnaast worden zes avonden georganiseerd voor jonge en voor wat meer gearriveerde
kunstenaars met onderwerpen die relevant zijn.
Sinds twee jaar worden de Podiumavonden weer goed bezocht.
Er zijn 15 nieuwe kunstenaarsleden bijgekomen.
De vergadering stemt in.
8. Concept Begroting 2020
Vaststellen hoogte contributie 2020 aan de hand van afgesproken jaarlijkse indexering
Voorstel: Kunstenaarsleden € 146,Kunstlievende leden € 85,- De vergadering stemt in.
Er is meer volume in de begroting, we zitten tegen de twee ton aan.
Het aantal leden is stabiel gebleven, 117 kunstenaars- en 85 kunstlievende leden.
Per 1 januari 2020 kan er gepind worden bij de bar.
De toegang voor de Podiumavond wordt voor niet-leden bepaald op 5 euro per persoon.
De vergadering gaat akkoord.
Commissies/bestuur
a)
actiecomité
In de vorige ALV is spontaan een actiecomité opgericht, dat zich ten doel stelt mee te helpen gelden
te genereren om de hogere huur te kunnen betalen.
De kunstmarkt op de Maliebaan heeft 16 donateurs opgeleverd.
Van 12-15 december wordt bij Niek Waterbolk een verkooptentoonstelling georganiseerd van
gedoneerd werk van kunstenaars die lid zijn van Kunstliefde. Waterbolk heeft als bijdrage zijn
huurprijs sterk verlaagd. Inmiddels hebben 45 leden toegezegd mee te doen. De kunstwerken
worden allemaal voor 100 euro verkocht. De gehele opbrengt komt ten goede aan Kunstliefde.
Aan de Kunstlievende leden van Kunstliefde wordt de avond voorafgaand aan de opening een
preview gegund met recht van aankoop.
Verder zal er mogelijk een sponsorloop worden gehouden op een basisschool in Utrecht waarvan de
revenuen voor KL zijn.
Toes Dalmulder biedt aan om een portret of huis van iemand te maken, in haar bekende stijl, 500
euro voor een werk van 40 x40, 250 euro voor een werk van 20x20. Na aftrek van de kosten is de rest
voor Kunstliefde.
b) tentoonstellingscommissie: benoeming Kristien Kerstens, zij stelt zich kort voor, lid sinds 2013,
de vergadering gaat akkoord.

Er wordt naar nog een commissielid gezocht.
c)

bestuur: er is nog immer een vacature voor een kunstenaarslid. Nogmaals een oproep!

9. Stand van zaken Stichting het Boellaardfonds
De gemeente heeft na de uitspraak van de rechter aangegeven ons niet te steunen in een hoger
beroep. Daarnaast kost een hoger beroep extra geld en duurt tenminste drie jaar. Boellaard gaf aan
dat als wij in hoger beroep zouden gaan, zij niet verder met ons zouden willen praten. Dat was de
uiteindelijke reden waarom we van het hoger beroep hebben afgezien.
De huurverhoging naar 32.00 euro per jaar gaat in op 1 januari 2020.
Boellaard heeft ons voorgesteld om bij te dragen in de vorm van projectfinanciering:
20.00 euro in 2020
10.00 euro in 2021
5.000 euro in 2022
Ondanks dit mooie gebaar zal het voor Kunstliefde een enórme opgave zijn om van een
ondersteunende, faciliterende, service gerichte organisatie om te schakelen naar een commercieel
opererende culturele instelling. Die kennis en kunde is niet in huis. En er is geen enkele ervaring mee
opgedaan. Er zijn geen middelen om mee te kunnen investeren, terwijl dat voor ondernemen een
vereiste is.
Begin december horen we van Boellaard of de onderbouwing die is aangeleverd voor de toegezegde
20.000 euro wordt geaccepteerd. Frans van de Ven, de penningmeester van Boellaard gaf aan dat de
aanvraag zou worden gehonoreerd.
10. Businessplan MCkwadraat
Als bestuur hebben we gezocht naar hulp bij het binnenhalen van de benodigde gelden voor de
nieuwe huur. Daarbij zijn we uitgekomen bij cultureel ondernemer Marie-Christine Vink, met haar
bedrijf MC2.
Zij heeft proposities ontwikkeld voor het uitbaten van het gebouw, acties in de wijken, hoe bedrijven
te benaderen, etc
Het is niet meer zo dat je belangeloos bij bedrijven of instellingen je hand kunt ophouden en geld
krijgt. Daar moet een gedegen plan aan ten grondslag liggen willen bedrijven geld doneren.
Kunstliefde moet een structurele geld instroom gaan genereren. Een zeer zware opgave voor een
instelling die daar totaal niet mee vertrouwd of al aan gewend is. En vooral niet in de doelstelling
heeft staan

11. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering voorjaar 2020.
Voorstel: woensdag 20 mei 2020: vergadering gaat akkoord.
Rondvraag en sluiting.
a. Nieuwjaarsborrel is op vrijdag 3 januari 2020
b. Pieter Dirk van Willenswaard: ik stop met het doen van de inkopen voor de bar. Er moet aandacht
zijn voor een nieuwe facilitaire medewerker. Ik heb dit altijd belangeloos gedaan, maar wellicht kan
er geld worden vrijgemaakt voor een medewerker.
c. Niels Bokhove: In het jaarplan wordt niet gekeken naar universiteit / kunstgeschiedenis.
d. Bij De Ploeg wordt er een verbond gezocht met Chinezen.

