Jaarverslag 2018
Inleiding
In 2018 hebben leden zich ingezet. Diverse mensen zijn (vrijwillig) actief geweest binnen de
vereniging als bestuurder, lid van redactieraad, organisator van atelierbezoeken, ledendagen,
deelname aan beursen, etc.
Ook het bijhouden van de website, sociale media, de ledenadministratie, het opmaken van de
nieuwsbrief zijn allemaal taken waar leden vrijwillig tijd voor beschikbaar stellen en zich voor
inspannen.
Zonder al deze actieve mensen zou de vereniging niet kunnen draaien. Iedereen veel dank hiervoor.
Als vereniging willen we graag gebruik kunnen blijven maken van deze groep actieve leden.
Tegelijkertijd bestaat het besef dat die constructie kwetsbaar is. We zien het dan ook als bestuur onze
taak de continuïteit te borgen.
De bestuurssamenstelling
In 2018 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. In de loop van het jaar zijn Han de Kluijver,
Trudy Link en Monique Swinkels teruggetreden.
Eind 2018 bestaat het bestuur uit:
Nico Mogendorff, voorzitter
Gerard van Dijk, penningmeester tot april 2019
Ria van der Rijt, secretaris
Marcel Brouwer, lid
Maria Niessen, lid
Nikè Haverkamp, lid
Sue Schiepers (lid, beoogd penningmeester)
Het ledenaantal
Het aantal leden van de vereniging is per 31 december 929. Een daling t.o.v. 2017 (973) en 2016
(1016).
Voor de ledenwerving worden sociale media actiever ingezet. Daarnaast worden leden voorzien van
promotiemateriaal zoals ons magazine Glas en flyers.
De financiële situatie (zie het financieel verslag 2018)
Door het dalen van het leden aantal neemt het inkomen uit contributies ieder jaar af. Bovendien
hebben we voor 2019 de begroting voor de advertentie opbrengsten naar beneden moeten
bijstellen. Daarentegen hebben we de reservering voor de Bernadine de Neeve-prijs met 1000 euro
verlaagd naar 3000 euro. Het bestuur blijft verder kritisch alle andere uitgaven volgen.
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De bijdrage die diverse leden, via onze vereniging, doen als beschermer van het Nationaal
Glasmuseum (NGM) is totaal circa € 1400. De vereniging fungeert als kassier en stort deze bijdragen
1:1 door.
De activiteiten in 20181
De algemene ledenvergadering en ledendagen.
De algemene ledenvergadering/dag in april
Deze is gehouden bij Museum Jan van der Togt in Amstelveen. De middag omvatte, naast de
reguliere ledenvergadering twee presentaties. Candida van Nugteren heeft een presentatie gegeven
in verband met het haar toegekende stipendium van de VVMG. Durk Valkema gaf een lezing over zijn
leven vol glas. Activiteiten uit verleden en heden passeerden de revue.
De dag is besloten met de uitreiking van de Bernardine de Neeve-prijs aan Jan Doms, te midden van
de tentoonstelling die in het Van der Togt Museum was ingericht rondom het werk van de drie
genomineerden: Joost Bicker Caarten, Arnout Visser en Jan Doms.
De bijeenkomst werd zeer goed bezocht.
De algemene ledenvergadering/dag in november
Deze bijeenkomst is ook gehouden bij Museum Jan van der Togt in Amstelveen.
De middag omvatte, naast de reguliere ledenvergadering, de presentaties door kunstenaars José van
Donselaar, Marjan Smit en Sue Schiepers namens Sylvie Vandenhoucke over de door hen gemaakte
objecten voor leden. De uitgebreide beschrijving is te vinden in GLAS 2018/4.
Verdere activiteiten
 Samenwerking Nationaal Glasmuseum
Begin 2018 is het samenwerkingsconvenant door het NGM opgeschort. Het contact is
ondertussen genormaliseerd. Er vindt verdere verkenning plaats hoe de samenwerking met
het NGM zou kunnen zijn in de toekomst.
 De ‘hernieuwing’ van het object voor onze leden heeft in 2018 geresulteerd in een keuze uit
verschillende objecten van drie kunstenaars. De vereniging wil nog steeds graag kunstenaars
ondersteunen en de leden van de vereniging een mooi object aanbieden voor een mooie
prijs. Het concept van 2018 vraagt aanpassing. In 2019 komt er een nieuw voorstel.
 De stipendiumregeling. In 2018 is een bedrag van € 500 toegekend aan Krista Israel.
 In 2018 is een nieuwe flyer ontwikkeld die op diverse locaties en beurzen is uitgereikt zoals
bij de Glaskunstbeurs, de glasbeurs in Tubbergen, de Kunst10daagse in Bergen en diverse
musea.
 Er is ervoor gezorgd dat de vereniging voldoet aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG): hierover is een verklaring opgenomen op de website.
 In het kader van de Chihuly tentoonstelling is samenwerking tot stand gekomen met het
Groninger museum. In het voorjaar 2019 vindt hier ook de ledendag plaats.

1 Bekijk voor een uitgebreide beschrijving van genoemde activiteiten de uitgaven van Glas en de Nieuwsbrief in 2018.
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Bernadine de Neeve-prijs (BdN)
De achtste editie van de prijs is tijdens de ledendag in het voorjaar 2018 uitgereikt aan Jan Doms.
Deze heeft een bedrag ontvangen van 5.000 euro.
De voorbereiding van de negende editie van de BdN-prijs wordt in 2019 opgepakt.
Atelierbezoeken
In de periode 2018 zijn er atelierbezoeken geweest bij Ans Bakker (mei) en Arnout Visser (juni ).
De werkgroep atelierbezoeken bestaat eind 2018 uit Renée Jansen-Schultz, Nikè Haverkamp, Maria
Niessen en Marie-Louise Fransen.
Deelname aan (glas)manifestaties
Op 2, 3 en 4 november heeft de vereniging deelgenomen aan de Glasbeurs Leerdam. De
ledenobjecten zijn daar gepresenteerd en er zijn nieuwe leden geworven.
Object voor leden
De ‘hernieuwing’ van het object voor onze leden heeft in 2018 geresulteerd in een keuze uit drie
verschillende objecten van de kunstenaars José van Donselaar, Marjan Smit en Sylvie Vandenhoucke.
Ledenadministratie
Deze wordt nog steeds verzorgd door Renée Jansen-Schultz. Voor back-up wordt gezorgd.
Tijdschrift Glas
Het kwartaalblad Glas verscheen in 2018 vier keer.
In de redactieraad heeft een wisseling plaatsgevonden. Helene Besanҫon, Eddy Engelsman en Job
Meihuizen zijn in 2018 teruggetreden.
De redactieraad bestaat eind 2018 uit: Nikè Haverkamp, Krista Israel, Han de Kluijver onder de hoofden eindredactie van Piet Augustijn. Zij bewaken de koers en gevolgde beleid.
De diverse auteurs en de redactie hebben samen vier prachtige uitgaven gerealiseerd. Een
visitekaartje voor de vereniging.
Nieuwsbrief en website
Naast het tijdschrift is in 2018 de digitale nieuwsbrief een aantal keren verschenen om de leden te
voorzien van de meest actuele informatie over diverse activiteiten in en buiten de vereniging. Om de
nieuwsbrief te ontvangen dienen de leden hun e-mailadres te hebben doorgegeven.
Er wordt samen met de webmaster gewerkt aan de verbetering van de opzet van de website.
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