Jaarverslag van het Verenigingsjaar 2017
Het bestuur
De bestuurssamenstelling was in 2017 als volgt:
 Harry Timmerman, voorzitter tot november 2017
 Monique Swinkels secretaris
 Gerard van Dijk, penningmeester
 Trudy Link voor onder meer de taken rond het jaarlijkse ledenobject
 Han de Kluijver o.a. de Bernardine de Neeve-prijs en Fjoezzz, vanaf april
2017 waarnemend voorzitter, daarna vanaf nov. 2017 voorzitter
 Nico Mogendorff, algemeen bestuurslid
 Marcel Brouwer, geïnstalleerd november 2017

In het jaar 2017 zijn er een aantal activiteiten geweest en gestart, zoals het project
drinkglas en procedure ivm de BdNprijs is opgestart. De oproep voor nieuwe
bestuursleden heeft ertoe geleid dat Marcel Brouwer in november 2017 is
toegetreden tot het bestuur. Tevens hebben zich een tweetal mogelijke nieuwe
kandidaten gemeld om het bestuur te komen versterken.

Het ledental
Het aantal leden van de vereniging is in 2017 opnieuw gedaald.
Het ledenaantal per 31 december 2017 was: 973
Het ledenaantal per 31 december 2016 was: 1016
Het ledenaantal per 31 december 2015 was: 1060 (in 2014: 1122).
Deze daling van 43 leden in het jaar 2017 komt door oa opzeggingen, er zijn 56
personen die hun lidmaatschap hebben opgezegd en er hebben zich in 2017 - 36
nieuwe leden aangemeld (in 2016 54). Eind 2017 zijn er een aantal leden
verwijderd uit het bestand ivm betalingsachterstand (22) en helaas zijn er in 2017
een aantal leden overleden.
De financiële basis van onze vereniging
Gelden van de vereniging nemen af. Het ledenaantal daalt en de omvang van
Fjoezzz in aantal pagina’s is een aantal keren hoger uitgevallen dan normaal. Een
extra dik kwartaal blad betekend meer te lezen voor onze leden maar ook hogere
drukkosten en verzendkosten. Onze penningmeester heeft in de najaars-ledendag
aangegeven dat onze vereniging moet gaan letten op uitgave van gelden. Hogere
kosten is niet wenselijk. De penningmeester heeft zich afgevraagd waar voor onze

KvK handel nr.: Vereniging van Vrienden van Modern Glas - 40411751

vereniging te bezuinigen valt. Indien we doorgaan op deze voet met onze
financiële middelen zal de vereniging op een bepaald punt ten einde komen.
De algemene ledenvergadering en ledendagen
De algemene ledenvergadering in het voorjaar werd gehouden bij de glasblazerij
in Leerdam. De middag omvatte naast de reguliere vergadering een presentatie
van Gert Bullée, van Jacky Geurts en een demo van glasblazer Emil Kováč. Wij
danken alle partijen hartelijk voor hun inbreng.
De algemene ledenvergadering in het najaar is gehouden bij Kasteel Cannenburgh
te Vaassen. Het bestuur Kasteel Cannenburgh voor de prettige ontvangst. Tijdens
deze middag heeft Frank van Ham een praatje gehouden over zijn werk en was er
daarna de mogelijkheid gezamenlijk de expo te gaan bekijken al daar.

Acties van afgelopen jaar.
Hierbij een kort overzicht. Voor een uitgebreide beschrijving van deze acties verwijzen
we naar de uitgaves van Fjoezzz die er in 2017 zijn geweest. We willen Han de Kluijver
bedanken voor zijn inzet rondom een aantal activiteiten van de vereniging en Trudy Link
ivm opzet vervolgplan rondom een glasobject voor leden van de vereniging in 2018.


Het drinkglas ‘shotje’. Het drinkglas was een initiatief van Harm Wolthuis – ’t
dak en van het Glasmuseum. De vereniging heeft bijgedragen in de vorm van
deelnemen aan overleggen, jury en een financiële bijdrage. De verder
organisatie rondom communicatie, productie en verzending zijn gedaan door
Harm Wolthuis


De procedure rondom BdN prijs is in 2017 opgestart en de prijs zal tijdens
de voorjaarsledendag 2018 uitgereikt worden aan de winnaar. Deze zal dan
een bedrag ontvangen van 5.000 euro.



Restyling van het verenigingsblad in ingezet in 2017 zodat er begin 2018
met een nieuwe naam en een vernieuwde moderne look gestart kan
worden.



Er is een plan opgezet om tot ‘hernieuwing’ te komen als het gaat om een
object voor onze leden. De vereniging wil nog steeds graag kunstenaars
ondersteunen en de leden van de vereniging een mooi object aanbieden
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voor een mooie prijs. Met dit nieuwe concept hopen we een nieuwe
positieve route te hebben ingeslagen.
Wat stond er nog meer op het programma voor jaar!


De stipendiumregeling is blijvend verruimd (vanaf 1 juni 2016). Voor 2
kunstenaars die lid zijn van de vereniging stelt VVMG 1.000 euro (500 p.p.)
ter beschikking. Voor voorwaarden zie de website van modern glas. In 2017
is een bedrag vanuit deze stipendium regeling toegekend aan
glaskunstenares Candida van Nugteren, zij heeft in maart 2018 een cursus
glasgraveren gevolgd bij Nancy Sutcliffe.



In 2016 is het onderzoek gestart naar mogelijkheden wat betreft
adverteren in ‘high-end’ kunst- cultuur bladen. Kosten voor
adverteren zijn opgevraagd en er is bekeken wat de insteek zou
moeten zijn van deze advertentie. Doelstelling is naamsbekendheid
van de Vereniging en door juiste profilering nieuwe leden aantrekken.
In 2017 is er een advertentie + een artikel geplaatst in het magazine
Collect.

Donatie glasmuseum
Het bestuur heeft bepaald dat het totaalbedrag dat in 2017 aan het museum wordt
uitgekeerd 6.000 euro is. Dit bedrag is berekend op basis van het ledenaantal per 31
december 2016. Het bedrag is uitgekomen op 6.000 euro. Hiervan is 1.000 euro reeds
uitgekeerd in februari 2017 tbv beeld Lucienne Bloch. Het restbedrag ad 5.000 euro is
half maart 2017 overgemaakt aan het Glasmuseum. Dit ter ondersteuning van een
aankoop van een hele bijzondere collectie Glasschool glas (o.a. Copier)
Deelname aan glasmanifestaties
In november 2017 is de vereniging met een stand aanwezig geweest bij de
glaskunstbeurs gehouden in ’t dak. We danken Walter van de Vorst voor de organisatie.
Atelierbezoeken
In de periode 2017 zijn er geen atelier bezoeken geweest. Voor 2018 staan er een aantal
op de agenda.
Met dank aan Renée Jansen-Schultz voor de organisatie.
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Ledenadministratie
Helaas is gebleken dat ondanks alle inspanningen die er verricht zijn richting het vinden
van een nieuwe beheerder ledenbestand dat dit in 2017 wederom niet geleid heeft tot
een overdracht. De zoektocht naar een goede opvolger gaat nog steeds door.
Het drinkglas
Voor wat betreft een object voor leden om aan te kopen was er in 2017 gekozen voor
een ander traject dan normaal en dat is project drinkglas geweest. Er zijn 34 leden
geweest die het drinkglas ‘shotje’ hebben aangekocht.
Glasmagazine Fjoezzz en Nieuwsbrief
Het Glasmagazine Fjoezzz verscheen zoals gebruikelijk 4 keer in 2017. Het blad werd
samengesteld door een redactiecommissie bestaande uit: Helene Besanҫon, Eddy
Engelsman, Han de Kluijver, Krista Israel en Job Meihuizen, onder de eindredactie van
Piet Augustijn.
Wij danken alle medewerkers en de redactie voor het tot stand brengen van prachtige
uitgaven.
Daarnaast verscheen is er in 2017 een aantal keren een digitale nieuwsbrief uitgebracht
dit oa om leden te voorzien van info rondom de voorjaars-ledendag en de najaarsledendag.
Het beheren van de mailadressen en verzenden van de nieuwsbrief was wederom in
handen van Walter van de Vorst en voor de vormgeving tekende als vanouds Rinus van
Helden. Rinus is tevens onze webmaster en wij danken beide heren dan ook hartelijk
voor hun grote inzet in het afgelopen jaar.

Monique Swinkels, Secretaris.
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