Jaarverslag 2019
Inleiding
Leden zorgen er met elkaar voor dat de vereniging kan doorgaan. Diverse mensen zijn (vrijwillig)
actief binnen de vereniging als bestuurder, lid organisatie atelierbezoeken, ledendagen, beursen, het
verzorgen van de ledenadministratie, publicaties, etc. Een selectie van de taken waar leden vrijwillig
tijd voor beschikbaar stellen en zich voor inspannen. Als vereniging maken we dankbaar gebruik van
deze groep actieve leden. Tegelijkertijd bestaat het besef dat deze constructie kwetsbaar is. We zien
het dan ook als bestuur onze taak de continuïteit te borgen.
De bestuurssamenstelling
In 2019 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. In de loop van het jaar zijn Gerard van Dijk
en Sue Schippers teruggetreden.
Eind 2019 bestaat het bestuur uit:
Nico Mogendorff, voorzitter
Ria van der Rijt, secretaris
Marcel Brouwer, lid
Maria Niessen, lid
Nikè Haverkamp, lid
Vacature: penningmeester
Het ledenaantal
Het aantal leden van de vereniging is per 31 december 880. Een (vergelijkbare) daling t.o.v. 2018
(929) en 2017 (973). 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 2019)
Door het dalen van het leden aantal neemt het inkomen uit contributies af. Bovendien is in 2019 de
begroting voor de advertentieopbrengsten naar beneden bijgesteld. Het bestuur blijft kritisch alle
uitgaven volgen. De huur van de opslag bij KUBOX is opgezegd. Dit bleek mogelijk na opschoning en
opruiming. Het overgebleven materiaal wordt nu bij enkele, bij bestuur bekende, leden thuis
bewaard.
De bijdrage die diverse leden, via onze vereniging, doen als beschermer van het Nationaal
Glasmuseum (NGM) is afgedragen. De vereniging fungeert als kassier en stort deze bijdragen één op
één door.
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De activiteiten in 20191
De algemene ledenvergadering en ledendagen.
De algemene ledenvergadering/dag in april
Deze is gehouden bij het Groninger Museum, in het kader van de Chihuly tentoonstelling.
De middag omvatte, naast de reguliere ledenvergadering een presentatie over het proces van de tot
standkoming van de expositie.
De middag is besloten met een rondgang over de Chihuly-tentoonstelling.
Een groot aantal leden is naar Groningen gekomen. Ze hebben het evenement als heel positief
ervaren.
De algemene ledenvergadering/dag in oktober
Deze bijeenkomst is gehouden bij de Anningahof te Zwolle.
De middag omvatte, naast de reguliere ledenvergadering, presentatie door Hib Anninga over de
beeldentuin de Anningahof en door Marie de Bruyn over 50-jaar glasafdeling bij de Rietveld
Academie. Deze is gevolgd door een rondleiding in de beeldentuin waar objecten van (oud)studenten
werden getoond. De uitgebreide beschrijving is te vinden in GLAS 2019/3.
Deze bijeenkomst verdiende meer bezoekers. De aanwezigen waren zeer enthousiast over de locatie
en organisatie van de ledenvergadering, de presentaties en rondleiding.
Verdere activiteiten
 De stipendiumregeling. In 2019 is een bedrag van € 500 toegekend aan Nataliya Vladychko
en aan Martine Knoppert.
 In 2019 is de flyer op diverse locaties en beurzen uitgereikt zoals bij de Glaskunstbeurs, de
glasbeurs in Tubbergen, de Kunst10daagse in Bergen en neergelegd in diverse musea.
 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.
 Deelname ADAF: vanwege (te)geringe belangstelling vanuit de kunstenaars is een meer
gezamenlijke deelname aan de ADAF niet doorgegaan.
Bernadine de Neeve-prijs (BdN)
De voorbereiding van de negende editie van de BdN-prijs is in 2019 door het bestuur opgepakt. Er is
een start gemaakt met de zoektocht naar een coördinator. Voorjaar 2020 wordt de commissie
samengesteld, onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Atelierbezoeken
In 2019 zijn er vier atelierbezoeken geweest bij Maria Niessen (maart); Jacky Geurts (april ); afstudeer
tentoonstelling Academie Berchem (juni); Van Teterrode Glass Studio, Caroline Prisse (september).
De werkgroep atelierbezoeken bestaat eind 2019 uit Renée Jansen-Schultz, Nikè Haverkamp, Maria
Niessen.

1 Bekijk voor een uitgebreide beschrijving van genoemde activiteiten de uitgaven van Glas en de Nieuwsbrief in 2019.
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Werkbezoek
Eind augustus vond er een bezoek plaats aan het Rijks Museum voor Oudheden (RMO) i.v.m.
tentoonstelling over antiek glas. Het proces van glasrestauratie is daarbij uitgebreid toegelicht. Een
groot aantal leden (maximaal qua ontvangstcapaciteit van het RMO), heeft desgevraagd van een
bijzondere en succesvolle middag genoten.
Deelname aan (glas)manifestatie
Op de Glaskunstbeurs in het najaar is de vereniging op een prominente plaats met stand aanwezig
geweest. Voor 1 dag is de deelname studenten glas van designacademie Eindhoven gesponsord met
€ 700, -. De naam van de vereniging is ook vermeld op de folders van de beurs. Daarnaast heeft de
voorzitter op dag 1 een inleiding over de vereniging verzorgd
Object voor leden
In 2019 is er geen object aangeboden. De ‘herbezinning ’ op het ledenobject heeft tijdens de
ledendag in oktober geresulteerd in een keuze om de komende drie jaren uit te gaan van een object
van een kunstenaar (mits voldoende kwaliteit en voldoende inschrijvingen). De bestuurlijke
richtlijnen ledenobject zijn aangepast. Eind 2019 is de uitnodiging voor het indienen van ontwerpen
uitgegaan. Posters en flyers met informatie zijn beschikbaar gesteld aan verschillende
designopleidingen en kunstacademies in Nederland en België

Ledenadministratie
Deze wordt nog steeds verzorgd door Renée Jansen-Schultz. Voor het komende jaar dient opvolging
en overdracht wordt geregeld.
Tijdschrift Glas
Het kwartaalblad Glas verscheen in 2019 vier keer.
De redactieraad bestaat eind 2019 uit: Nikè Haverkamp, Krista Israel, Han de Kluijver onder de hoofden eindredactie van Piet Augustijn.
De diverse auteurs en de redactie hebben samen vier prachtige uitgaven gerealiseerd, waarin ook de
verenigingspagina een herkenbare plek heeft. Een visitekaartje voor de vereniging.
Nieuwsbrief en website
Naast het tijdschrift is in 2019 de digitale nieuwsbrief een aantal keren verschenen om de leden te
informeren over actuele zaken en activiteiten in en buiten de vereniging. Om de nieuwsbrief te
ontvangen dienen leden hun (actuele) e-mailadres door te geven. Aandacht vraagt dat de
nieuwsbrief soms in een SPAM-box verdwijnt.
Samen met de webmaster wordt gewerkt aan de verbetering van de opzet en de actualisering van de
website. Een basisontwerp is al gereed!
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