Verslag van de voorjaars-ledendag op 9 april 2017 bij de glasblazerij in Leerdam.
De vereniging heeft voor deze vergadering een nieuwsbrief verstuurd naar de leden met
het verzoek tot opgeven bij aanwezig zijn bij deze ledendag/vergadering. Via de mail
hebben zich 36 mensen aangemeld, daarvan zijn er 22 lid en 13 zijn partners. Er hebben
zich 36 leden afgemeld via de mail voor deze ledendag/vergadering. De totale opkomst
bij deze ledendag is uitgekomen op 40 personen, waarvan 13 partners. Tegenover de
opkomst van de najaars-ledendag is dit een verdubbeling.
Openingswoord voorzitter
Harry heet iedereen welkom en is blij dat de opkomst zo goed is, dat ondanks het
mooie weer aanmeldingen niet ongedaan zijn gemaakt.
Welkom door Gert Bullée
Gert is sinds kort aangesteld bij de glasblazerij en heeft de taak overgenomen van
Lysette Jansen. Gert is aangesteld om processen binnen de glasblazerij te
stroomlijnen. Gert zit nu circa 30 jaar in het vak. Hij is als klein jochie begonnen
op de werkvloer van de glasblazerij en hij is in de loop der jaren opgeklommen
van leerling naar blazer naar meesterglasblazer. Hij beheerst vele technieken,
maar is nog steeds niet uitgeleerd. Dat is ook meteen wat hij als interessant
ervaart aan zijn vak.
Gert werk 3 dagen in de week bij de glasblazerij en de overige dagen is hij
afwisselend te vinden bij; Vrij Glas, Tetterode en ‘het glazen huis’ in Lommel.
Gert geeft aan dat de ‘houtloods’ binnenkort zijn 20 jarige bestaan viert, deze
viering gaat o.a. bestaan uit een evenement. Er wordt hard gewerkt aan de
invulling hiervan, zeer waarschijnlijk zullen er glasmeesters uit Tsjechië, Italie en
Nederland aanwezig zijn op het lustrum. Het evenement wordt gehouden van 23
juni t/m 9 juli en zal via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd worden aan
belangstellende; sociale media, nieuwsbrief enz. Als afsluiting van deze week zal
er een expo georganiseerd worden bij KunstFort Asperen.
Verder meldt hij dat de glasblazerij ook opleidingen verzorgt binnen de eigen
glasblazerij, deze worden 2x per jaar opgestart en worden begeleid door Jessica
Homich. Na een training van 24 dagen wordt bekeken of student voldoende
kwaliteit heeft om verder opgeleid te worden. Deze opleiding is oa opgezet om
nieuwe aanwas in de glasblazerij enigszins zeker te stellen voor de toekomst.
Gert sluit hiermee zijn praatje af en wenst de leden van de vereniging een
prettige vergadering toe.
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Jaarverslag secretariaat / jaarrekening 2016
Formele gedeelte vergadering heeft de volgende punten; jaarverslag secretariaat
en de jaarrekening van de vereniging + toelichting. Het jaarverslag van het
secretariaat wordt door Monique kort doorgenomen met de leden. Verslag is in
geprinte versie aanwezig voor iedereen en is 2 weken voor aanvang van de
vergadering op de website van de vereniging geplaatst. Er zijn door leden geen
aanvullingen gegeven op het verslag van het secretariaat.
Gerard presenteert de jaarrekening aan de leden. Hij geeft aan dat de vereniging
verliest lijdt en dat de inkomsten verhoogd dienen te worden, meer leden zouden
welkom zijn. De viering van het lustrum heeft in 2016 voor een aardige kosten
post gezorgd, maar dit was zoals begroot. Rinus stelt de vraag wat de post overige
opbrengsten is. Gerard geeft aan dat dit opbrengt van het ledenobject is,
daarmee constateert Rinus dat het ledenobject positief bijdraagt in de
opbrengsten.
Een lid stelt de vraag waar de correctie balans vandaan komt, 6.000 euro.
Antwoord Gerard ‘verschil tussen werkelijke vorderingen en feitelijke
vorderingen’.
Ron Geurts en Hoyte de Jong hebben de taak op zich genomen wat betreft de
kascontrole. Ron en Hoyte konden beide helaas niet aanwezig zijn bij de
vergadering maar er wordt een begeleidend schrijven van Ron Geurts
voorgelezen ivm deze kascontrole. Daarin verzoekt hij leden tot goedkeuren van
de jaarrekening en bedankt de penningmeester voor zijn inzet. De leden
stemmen in en keuren de jaarrekening 2016 van VVMG goed. Het bestuur dankt
Ron en Hoyte voor hun inzet en zijn blij met het feit dat Ron op voorhand zich
beschikbaar heeft gesteld om voor komende jaren de taak van de kascontrole op
zich te willen nemen.
Vanwege de vlotte doorgang van de vergadering kunnen er nog een aantal punten voor
de pauze behandeld worden.
Bestuursleden.
Er zullen voor de komende periode een aantal vacatures gaan ontstaan, een
aantal bestuursleden zitten in hun laatste termijn. Trudy zit inmiddels in haar
verlengingsperiode en aan de leden wordt voorgelegd hiermee akkoord te gaan.
Dit wordt door leden goedgekeurd. Trudy haar bestuurstermijn wordt verlengd.
Vriendenprijs
Het bestuur heeft besloten tot het toekennen van de vriendenprijs aan Louis
Visseren. Dit om waardering uit te spreken voor al het werk wat hij heeft verzet
voor de vereniging. Louis heeft meer dan 10 jaar het secretariaat beheert van
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VVMG en is een zeer gewaardeerde ambassadeur van onze vereniging. Louis
heeft afgelopen anderhalve jaar nog ruime ondersteuning gegeven aan de
huidige secretaris, aangezien zij met gezondheidsklachten zich niet volledig aan
haar taak heeft kunnen wijden. Bestuur heeft gekozen voor een kunstenaar
binnen de vereniging voor het uitvoeren van het object. De uitvoerende artiest
van deze vriendenprijs is Geir Nustad. Via deze weg danken wij nogmaals Louis
Visseren voor zijn inzet de afgelopen jaren en hopen hem nog vaak te gaan zien
tijdens ledendagen.
Ledenbestand.
Zoals in het jaarverslag van het secretariaat al aan de orde kwam is er op diverse
manier geprobeerd opvolging te vinden voor Renée. Zij beheert het ledenbestand
inmiddels 25 jaar en ‘verdient’ een opvolging. Tijdens de vergadering wordt
nogmaals een oproep gedaan voor een nieuwe beheerder van het ledenbestand.
Is er iemand bereid te taak op zich te nemen of heeft iemand ideeën tot het
vinden van de juiste persoon. Gevraagd wordt aan leden om ook binnen het eigen
netwerkt te denken wie geschikt zou zijn voor deze taak en wie en benaderd zou
kunnen worden voor deze taak indien men deze niet zelf op zich wil nemen.
Verslag najaars-ledendag.
Door leden wordt verzocht het verslag van de najaars-ledendag met elkaar door te
nemen. Aangezien daarin punten gemist worden.
Rinus geeft aan dat hij een tweetal punten mist in dit verslag. Punt 1 is dat Walter
heeft aangegeven tijdens deze dag dat hij bereid is de coördinatie van het
ledenobject op zich te nemen, van commissie ledenobject tot traject daarna. Hij
zou daarmee de rol die Trudy niet meer wil invullen op zich nemen. Rinus ziet
graag dat dit punt alsnog wordt opgenomen in het verslag.
Het tweede punt wat hij mist in het verslag is dat er gesproken is over het
organiseren van evenementen voor 2017, dit zou met name gaan over dagen
rondom een glasmeester, dit dan weer door o.a. workshops voor leden te
organiseren onder begeleiding van deze glasmeester. Gevraagd wordt wat voor
invulling er in 2017 gegeven gaat worden aan evenementen. Wat zijn de acties
voor dit komende jaar? Harry vraagt aan Han of daar al meer zicht op is! Voor dit
moment kan er nog geen uitsluitsel worden gegeven, bestuur wil geen verkeerde
verwachting geven rondom mogelijke ontwikkelingen die gaande zijn. Het is zeer
onduidelijk of het programma met ‘de oude horn’ doorgang gaat vinden.
Verzoek van een lid om voortaan een plattegrond toe te voegen bij de agenda van een
ledendag. Helaas is haar overkomen dat ze locatie van ‘stichting vrij glas’ niet heeft
kunnen vinden. Het terrein was onduidelijk en onoverzichtelijk. Ze had zich verheugd op
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een leuke dag en is onverrichte zaken naar huis terug gekeerd. Dit betreuren wij als
bestuur ten zeerste natuurlijk en bieden daarvoor onze oprechte excuses aan.
Ledenobject!
Tijdens de najaars-ledendag heeft het bestuur ingebracht het verzoek tot stoppen
met het uitbrengen van een jaarlijks ledenobject. Dit is destijds door leden niet
ondersteund. Het bestuur heeft het voorstel destijds teruggenomen en in de
periode erna nogmaals naar mogelijkheden gekeken en verschillende opties
onderzocht en afgewogen. Het bestuur dient ook tijdens deze voorjaars-ledendag
in een voorstel tot stoppen met het uitbrengen van een jaarlijks ledenobject.
Ondersteunende argumenten hierin zijn:
 terugloop van het aantal bestellingen ieder jaar, 33 in 2016 waarvan 8 dubbele
 veel tijd in gaat zitten voor bestuur,
 het een grote kosten post is,
 uit de enquete onder nieuwe leden 2016 is gebleken dat van de 60% die heeft
gereageerd op deze enquete het ledenobject niet ziet als iets waar men
belangstelling voor heeft om te gaan verzamelen,
 het glasmuseum op korte termijn geen mogelijkheid ziet om organisatie rondom
ledenobject mee te ondersteunen.
De penningmeester geeft tevens aan dat het uitbrengen van het ledenobject een
verliespost is. De opbrengst van het ledenobject wordt apart genoemd op de balans,
maar de kosten van het tot stand komen van het object worden opgenomen in totale
kosten van de verenging. Indien je glaskunstbeurs en glasrijk Tubbergen zou zien als
kostenpost te herleiden tot kosten ledenobject, val het negatieve bedrag rondom
uitbrengen ledenobject nog hoger uit.
Leden wordt verzocht tot uitbrengen van hun stem, ‘voor of tegen’ uitbrengen
ledenobject. Daarbij blijkt dat er meer leden hun stem hebben uitgebracht voor behoud
uitbrengen ledenobject dan dat er stemmen zijn tegen het uitbrengen van een
ledenobject. Conclusie: uitbrengen ledenobject blijft behouden. De voorstemmers geven
als argument, het zou ontzettend jammer zijn als het stopt. Dit omdat het ooit bedoeld
was als ondersteunen jonge kunstenaars, het leden de mogelijkheid geeft voor een
‘schappelijk’ bedrag een collectie te starten/op te bouwen, wat is de vereniging zonder
dit object, hoe zouden we ons dan moeten presenteren. Walter geeft aan bereid te zijn
taak op zich te nemen en zal met een voorstel komen richting Harry. Dit zal gebeuren op
korte termijn, tijdsdruk speelt gaat nu mee spelen. Uitgesproken is dat de realiteit zou
kunnen zijn dat het uitbrengen van een ledenobject in 2017 wat betreft organisatie lastig
wordt!
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Presentatie Jacky Geurts
Jacky Geurts is lid van onze vereniging en heeft een presentatie gehouden over
haar werk, haar werkwijze, haar ambacht en passie. Haar presentatie werd zeer
gewaardeerd door leden en voor sommige van leden als een prettige nieuwe
ontdekking gezien. Jacky is zeer recent ook een samenwerking aangegaan met
Emil Kováč een glasblazer die veel werkt in de glasblazerij van Leerdam. Na de
presentatie van Jacky hadden leden de mogelijkheid om een demonstratie te
gaan bekijken bij de glasblazerij. Emil en Jacky lieten daar zien hoe een geblazen
vaas en een flameworked figuur samen gevoegd werden tot 1 object.

Na de demo dankt de voorzitter de leden voor de aandacht, sluit de dag
af en wenst ieder een goede reis terug.

Opmerking wat betreft locatie: voor de najaars-ledendag zal gezocht worden naar een
locatie met minder achtergrond geluid. Op momenten was achtergrond geluid bij de
glasblazerij zodanig dat een aantal personen slecht verstaanbaar waren tijdens hun
presentatie. Onze welgemeende excuses hiervoor!
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