Verslag algemene ledenvergadering 20 mei 2020 digitaal
De Algemene Ledenvergadering van 20 mei kon vanwege de situatie rondom het corona virus
(COVID-19) en alle daarbij behorende maatregelen en veranderingen niet doorgaan.
Leden werden opgeroepen digitaal hun reactie voor 18 mei te gegeven op drie agendapunten:
instemmen met
1. Het concept Jaarverslag 2019
2. De concept Jaarrekening 2019
3. De herbenoeming van Désirée Nysingh als lid van het bestuur met de functie van secretaris voor
een tweede termijn van 4 jaar.
Het idee was zodra het weer mogelijk was we een ALV uit te schrijven om het verslag van de vorige
vergadering vast te stellen en andere punten te agenderen. Tot op heden is dat nog niet gelukt.
Samenvattend uit alle mailtjes waarvoor heel veel dank:
1. De leden gaan akkoord met het concept Jaarverslag met een paar opmerkingen
betreffende namen die ontbreken bij commissies.
Er is veel waardering voor het Jaarverslag.
2. De leden gaan akkoord met de concept Jaarrekening met een opmerking over een
fout op pagina 7.
3. De leden gaan akkoord met de herbenoeming van Désirée Nysingh als secretaris.

Uit de opmerkingen in de mail n.a.v. de drie agendapunten:
1. Ik heb met veel plezier de Jaarstukken 2019 gelezen.
2. Ziet er goed uit. Fijn dat het goed gaat.
3. Ik heb het één en ander doorgelezen. En ga zeker akkoord met het jaarverslag en
jaarrekening 2019 en met de herbenoeming van de secretaris.
4. Ik ga akkoord met punt 1 en 2.
5. Inderdaad het zijn rare tijden en heel begrijpelijk dat de vergadering niet door gaat.
Wat betreft de instemming ben ik akkoord met punten 1 en 2 en de herbenoeming
van de secretaris.
6. Ik zie zoveel zinnen die ik graag mooi lopende zou maken …taalpurist als ik ben.
Ziet er wel prachtig uit!!! echt verrassend mooi!
Ik stem in met de drie punten!

7. Ik stem in met alle drie de punten!
8. Ja wat een moeilijke tijd. Ik wens jullie ook veel succes. Wel mooi nieuws over de
bibliotheek!

9. Het concept Jaarverslag 2019 ziet er weer goed uit. Prima zo. De Jaarrekening 2019
en vooral de consequenties van de huurverhoging met € 25.000,- per 2020 ziet er
helemaal niet goed uit. Het eigen vermogen was al heel erg laag maar zal nu nog
meer verdampen. De netto omzet bij verkopen van kunstwerken (€ 4.791,-) is (te)
laag, lager dan de kosten van de tentoonstellingen in 2019 (€ 6.128,-) Voor 2020 ziet

dat er niet beter uit. Donateurs zullen het gat in 2020 niet dekken. En dat zal ook niet
het geval zijn door kostenposten verder te verlagen. Een structurele
exploitatiesubsidie van de kant van de gemeente zit er niet in, hooguit
projectsubsidies maar daar staan evenzovele kosten tegenover. Op pagina 7 staat per
ongeluk ‘…lasten over 2018.’ Dat moet volgens mij zijn ‘…lasten over 2019. Wat veel
belangrijker is: Tom Poes, verzin een list. Toch kijken of het voormalige pand Broese /
Bibliotheek bij de Stadhuisbrug een permanente plaats kan worden voor beeldende
kunst projecten, galeries e.d., inclusief Kunstliefde? Natuurlijk stem ik in met de
jaarrekening omdat die nu eenmaal de feitelijke situatie weergeeft.
10. Ik ga akkoord met de genoemde punten.
11. Ja, ik stem met alles in.
12. Hierbij stem ik in met de punten 1,2 en3 zoals genoemd in uw mail van 12 mei 2020.
13. De concept jaarrekening heb ik vluchtig doorgekeken en ben geen dingen
tegengekomen die mij, als niet-zo-boekhouderig, de wenkbrauwen deden fronsen.
Het concept jaarverslag wat uitgebreider gelezen, met slechts één opmerking over
een fout in een naam op pag. 48
14. Met complimenten voor al het werk en tot een gezond ziens
15. Ik ga akkoord met het concept jaarverslag 2019, met de concept jaarrekening 2019
en met de herbenoeming van Désirée Nysingh.
16. Hiermee mijn instemming met alle drie onder genoemde punten.
17. Heel erg bedankt voor het maken van dit mooi samengestelde jaarverslag en
jaarrekening. Heb er geen opmerkingen over, dan dat ik diep onder de indruk ben.
Fijn dat Desiree herbenoemd wil worden! Wens iedereen veel succes en ik hoop dat
we elkaar snel weer kunnen ontmoeten.
18. Beste mensen, ik stem in met het jaarverslag en de jaarrekening, ook mag Desiree
van mij aanblijven.
19. Dag lieve kunstbroeders en zusters in moeilijke tijden. Ik stem in met het Concept
jaarverslag 2019 en met het Concept Jaarrekening 2019. Ook stem ik in met de
herbenoeming van Désirée Nysingh.
20. ik kan instemmen met het Concept Jaarverslag 2019 (heel klein dingetje; op blz 48 is
de achternaam van Luuk Huiskes fout gespeld) Ik kan ook instemmen met het
Concept Jaarrekening 2019 (nog een piepklein dingetje: op blz 2 staat nog een
vraagteken open, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al) En ik kan instemmen met
de herbenoeming van Désirée Nysingh
21. Bij he tmaken van de foto van het actiecomité was ik door ziekte verhinderd. Graag
wil ik wel vermeld worden bij de commissies.
22. Mijn complimenten voor het duidelijke en uitgebreide concept jaarverslag 2019 dat is heel
veel werk geweest ! Ik sta er achter de herbenoeming van Desiree Nysingh voor een
volgende periode

23. Ik kan instemmen met het Jaarverslag en de benoeming van Desiree. Ik kan ook
instemmen met de begroting, al heb ik daar toch echt minder verstand van. Het
Jaarverslag was echt heel interessant om te lezen.
24. De stukken die je hebt toegezonden, concept jaarvergadering en concept
jaarrekening heb ik globaal doorgenomen en goedgekeurd. Ik ben onder de indruk
van het prachtige, met foto’s verzorgde, jaarverslag en uitgebreide tekst. Fijn dat
Desiree Nysingh weer voor 4 jaar het bestuur wil versterken! Marion, hartelijk dank

voor al deze uitgebreide werkzaamheden en alle succes voor het komende jaar!
Hartelijk groet en ik mis Kunstliefde wel !!!
25. Beste Kunstgeliefden, Bedankt voor het jaarverslag. Het ziet er goed uit. Veel werk
voor verzet. Bedankt er voor. Ik heb geen aanmerkingen en hoop dat alle plannen
doorgang kunnen vinden en zullen slagen. Ik hoop iedereen weer snel te zien.
26. Hierbij deel ik u mede dat ik instem met het Jaarverslag en de Jaarrekening over
2019, zoals per mail toegestuurd.
27. volledige instemming
28. Ik heb een opmerking over het concept jaarverslag. In de bijlage mis ik bij de
tentoonstellingen mijn naam. Verder heb ik geen op of aanmerkingen.
Met dank voor toezending en voor al het werk verricht.
Ik ben het eens met de herbenoeming van Desiree.
29. Eens met het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019.
Ook eens met het benoemen van Désirée Nysingh als secretaris
30. Als kunst liefhebbend lid nam ik met belangstelling kennis van het concept
jaarverslag 2019 van Kunstliefde. Bij het doornemen hiervan viel mij een klein
zetduiveltje op. Op pagina 7 bovenaan is vermeld: Staat van Baten Laten over 2018 .
Dit moet natuurlijk 2019 zijn. Overigens een duidelijk en helder verslag.
31. Ik ga akkoord met de per mail d.d. 12 mei 2020 genoemde 3 zaken.
32. Het concept jaarverslag ziet er prachtig uit. Ik kreeg weer een heel warm Kunstliefde
gevoel toen ik het las, indrukwekkend wat er allemaal voor moois is gebeurd. Ik stem
van harte in met alles waarover instemming gevraagd wordt en wens jullie veel
sterkte in deze in velerlei opzichten zware tijden.

