Concept Kunstliefde Notulen Algemene Ledenvergadering 21 november 2018
Aanwezig: Adrian Faes, Katharina Pöhlmann, Jef Roeselers, Tineke Brouwer, Marin Hondebrink, Luuk
Huiskes, André Hemmelder, Ad Witlox, Marion Wagenvoort, Désirée Nysingh, Petra Berghorst, Claire
Leo, Gert Jan Buurman, Kristien Kerstens, Esther Hoogendijk, Ellen Weijers, Lisette Koren, Etta
Boerkoel, Hendrikje Verbeek, Lou Vos, Jan Coolen, Pluck, Hans Dillesse, Greta van der Put, Trees
Stelling, Yvette Goené en Marloes Eerden.
Afwezig met kennisgeving: Dirk den Hartog, Emmy Gostelie, Truus van den Heuvel, Adriaan Manten,
Maria Klerx, Dorothé Arts, Pieter Dirk van Willenswaard

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Ad Witlox heet alle aanwezigen van harte welkom op deze najaars ALV.
2. Vaststelling van de agenda
Vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Marion Wagenvoort: Carien Vugts is de winnaar geworden van de Kunstliefde prijs.
De Atelierroute was een groot succes.
De voorzitter laat weten dat de penningmeester vertraagd is, en stelt voor de financiële
onderwerpen te behandelen zo gauw hij binnen is. De vergadering gaat akkoord.
4. Concept verslag ALV 16 mei 2018 ter bespreking en vaststelling.
Notulen worden vastgesteld.
5. Concept Jaarplan 2019 ter bespreking en goedkeuring.
Pieter Dirk heeft het zeer gedegen doorgelezen, waarvoor dank.
Zijn opmerkingen zullen worden verwerkt.
Het gesprek met de visitatiecommissie Cultuurnota 2017 – 2020 heeft in oktober
plaatsgevonden, waarin o.a. het ondernemingsplan aan de orde was. De vermelding
Kunstliefde in het visitatierapport is zeer lovend, en daar mogen we trots op zijn! We gaan
deze complimenten gebruiken voor onze publiciteit. Ook in het tijdschrift Art-Article worden
we genoemd.
Het Jaarplan 2019 wordt vastgesteld.
6. Concept Begroting 2019. Bespreken en vaststellen van de in het concept Jaarplan 2019
opgenomen concept Begroting 2019 gebaseerd op de verwachte financiële uitkomst
jaarrekening 2018 en de structurele subsidie bijdrage van de gemeente Utrecht 2017- 2020.
André Hemmelder licht de begroting toe. Er is onzekerheid over het traject na de rechtszaak
die op 8 januari 2019 plaatsvindt. Voor wat betreft de post van €4000 is het nog onduidelijk of
we daaraan genoeg zullen hebben om onze rechtsbijstand mee te kunnen betalen.
Er wordt nagedacht over het genereren van andere inkomsten zoals crowdfunding, loterij, een
veiling etc.
Er worden gesprekken gevoerd met marketeers en een professionele fondsenwerver.
De leden worden opgeroepen om met ideeën te komen, en zich te committeren aan oproepen
die het bestuur zal gaan doen. We hebben ieders hulp heel hard nodig.
Op de Nieuwjaarsborrel zal er ook gelegenheid zijn hierover verder te spreken.
De contributie 2019 wordt conform de afspraak van de ALV van 29 november 2017
geïndexeerd.
De begroting wordt goedgekeurd.

7. Commissies/bestuur
a. update commissies
Er zijn heel veel vrijwilligers die Kunstliefde helpen: de bar, de toelatingscommissie commissie,
het bestuur, de schoonmaak, tentoonstelling opbouwers, De Belofte, de Podiumavond, PR etc,
hulde aan hen allen!!
Bij de PR commissie wordt Nienke Jorissen opgevolgd door Marin Hondebrink en Renna
Elferink.
b. tentoonstellingscommissie: vertrek Petra Berghorst, benoeming Yvette Goené en Jan
Coolen
Petra wordt heel erg bedankt voor haar werk bij de jaarlijkse december tentoonstelling en als
lid van de tentoonstellingscommissie. Dorothé Arts volgt haar op als voorzitter.
De vergadering stemt in met Jan Coolen en Yvette Goené als nieuwe leden van de commissie.
c. bestuur
Er worden momenteel gesprekken gevoerd met een mogelijke opvolger voor Hans Dillesse in
het bestuur. We hopen de beoogde kandidaat in april 2019 voor te kunnen dragen als nieuw
bestuurslid.
8. Stand van zaken rondom huur/Stichting het Boellaardfonds
Twee jaar geleden begon de situatie rond het Boellaard fonds die nu resulteert in een
rechtszaak. De zaak ziet op een gevraagde huurverhoging van 500%. Kunstliefde betwist
daarnaast de statutaire wijzigingen die in bij Boellaard zijn doorgevoerd. Iedereen is welkom
op de publieke tribune van de rechtbank op 8 januari 2019. Aanmelding graag via Marion.
9. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering voorjaar 2019.
Voorstel: woensdag 17 april 2019, mits er niet eerder een uitspraak van de rechter is.
10. Rondvraag en sluiting.
Drukken de portokosten voor de expositie uitnodigingen niet zwaar op het budget, zou er niet
geïnventariseerd moeten worden of men de uitnodiging wel per post wil ontvangen?
Antwoord: Bundelpost is al met al minder prijzig dan de uitnodigingen los te versturen.
Alternatief zou zijn helemaal overgaan op alleen digital versturen.
Zeker de oudere leden ontvangen de uitnodigingen graag per post.
De Zomerexpositie is altijd zonder thema, omdat niet elke kunstenaar het prettig vindt binnen
een thema te werken.
Een thema is er bij de voorjaarsledententoonstelling.
De Belofte 14 is inmiddels gevuld met 12/13 kunstenaars, in diverse samenstelling. Er waren 24
aanmeldingen.
Nieuwjaarsborrel 4 januari 2019 om 17.00 uur
Zondag 9 december is er een speciale bijeenkomst voor Kunstlievende leden!
Tijdens de culturele zondag Uitfeest wordt voor de presentatie van Kunstliefde op locatie altijd
de koppeling gemaakt met de tentoonstelling die dat moment in Kunstliefde te zien is.

