Concept notulen Algemene Ledenvergadering Kunstliefde 22 mei
2019
Aanwezige leden: Astrid Rubie, Gert Jan Buurman, Greta vd Put, Marijke van Raaij,
Dorothé Arts, Lisette Koren, Ben Roelofs, Arie van de Pol, Emmy Gostelie, Jef Roeselers,
Janneke Berendsen, Karin Kortenhorst, Toes Dalmulder, Hans Dillesse, Truus van den
Heuvel, Tamira Boogaard, Petra Berghorst, Piet Vogel, Pieter Dirk van Willenswaard,
Ineke Kanters, Gerrit Hardenbol, Adriaan Manten, Karen Vennik, Marloes Eerden, Digna
Weiss, Claire Leo, Ad Witlox, André Hemmelder, Luuk Huiskes, Marion Wagenvoort,
Désirée Nysingh
Afwezig met kennisgeving: Jaap Hillmann, Jaap Röell, Tonja van Osta, Hilly Steins,
Jan Langerak, Herman van Doorn, Franz Ziegler, Dirk den Hartog, Ellen Weijers, Kristien
Kerstens, Lou Vos

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Ad Witlox heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststelling van de agenda.

De vergadering gaat akkoord.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
4. Concept verslag ALV van 21 november 2018.
Notulen worden goedgekeurd.
5. Concept Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Concept Jaarrekening 2018.
De jaarrekening wordt door de vergadering goedgekeurd.
7. Tentoonstellingscommissie
De vergadering stemt van harte in met de benoeming van Marin Hondebrink in
de tentoonstellingscommissie. Marion bedankt Jef Roeselers voor zijn jarenlange
bijdrage aan de commissie en roemt zijn aanpak bij de vele tentoonstellingen die
hij voor Kunstliefde heeft ingericht.
8. Welkom nieuwe kunstenaarsleden.
Het bestuur toont zich zeer blij met de nieuwe kunstenaarsleden, die zich
recentelijk op een Podiumavond uitgebreid hebben kunnen introduceren. De
nieuwe leden worden van harte uitgenodigd om ideeën, commentaren
of anderszins zaken die Kunstliefde betreffen, aan te kaarten bij het bestuur of
bij Marion Wagenvoort.
9. Stand van zaken toekomst Kunstliefde huur/Stichting het
Boellaardfonds
Ad Witlox geeft een korte terugblik op de rechtszaak, waarbij de
gevraagde huurverhoging van 6000 naar 32.000 euro is toegewezen door de
rechtbank, met ingang van 1 januari 2020. En waarbij Kunstliefde in de
statutenkwestie in het ongelijk is gesteld.

Gevolg is dat we als vereniging gelden moeten gaan genereren om voort te
kunnen bestaan.
Vervolgens is er een gesprek geweest met de gemeente.
Daaruit kwam:
• dat de gemeente gezamenlijk met Kunstliefde naar een oplossing wil

zoeken,

• er al vooroverleg met de wethouder was gevoerd,
• de gemeente graag het gesprek aangaat met Boellaard,
• zij geen hogere subsidie zullen toekennen als die is bedoeld voor de

huurverhoging, dat zou precedenten scheppen,
• Kunstliefde zich moet aanmelden bij het Makelpunt, zodat ook vanuit de
gemeente meegekeken kan worden naar een andere locatie,
• dat de gemeente Kunstliefde adviseert ook met andere instanties samen
te kijken naar een gezamenlijk te gebruiken ruimte,
• de gemeente geeft aan niet samen met Kunstliefde mee te willen doen bij
een hoger beroep,
• Kunstliefde zou kunnen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn via
Stadsherstel, de nieuwe bibliotheek, het UCK,
Er is gesproken met onze advocaten, zij gaven aan dat de kans om het hoger
beroep te winnen 50/50 is. Zo'n procedure gaat minstens drie jaar duren.
Er zijn momenteel twee mogelijkheden: blijven of verhuizen.
Beide opties houden in dat we geld moeten gaan genereren, omdat het geen
reëel uitgangspunt is dat we een goed onderkomen vinden voor de huur die we
nu betalen.
Gevraagd naar suggesties komen de aanwezige leden met de volgende punten:
• Stichting Stokroos (doen donaties)
• Maak een combi met horeca
• Neem contact op met Economic Board Utrecht
• Onderzoek mogelijkheden voor onderhuur
• Stel prioriteiten in dingen die je wilt doen
• Crowdfunding
• Wisselspoor
• Extra fondsen aanboren

Tijdens deze ideeën uitwisseling ontstaat spontaan bij een aantal leden het plan
om een Actiecomité op te richten, dat wil meehelpen om gelden te genereren.
Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering najaar 2018.
Voorstel: woensdag 20 november. De vergadering neemt dit voorstel aan.
Rondvraag en sluiting.

