Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) Vereniging De Waag op 7 juli 2021.
Geert Groote Huis.

Aanwezige bestuursleden: Lucrees van Groningen (voorzitter), Ed van Lamoen (penningmeester),
Frederiek Rikken, Catelijn de Reuver (notulist).
Aanwezige leden: dhr. Hogesteijn, dhr. & mevr. Leferink, dhr. Brinkmann & Jan van den Bosch, dhr
Holthuis, mevr. Scheuter- Nooteboom, dhr. Webbink, dhr. Nalis.
1. Opening.
Lucrees opent de vergadering door eenieder van harte welkom te heten en roemt de grote
opkomst.
2. Notulen.
Dhr. Webbink merkt n.a.v. punt 2 in de notulen op dat alvorens de kascommissie de balans
en de staat van baten en lasten kan controleren deze getekend moeten zijn door het gehele
bestuur.
Mevr. Scheuter vraagt hoe het staat met de aanwas van nieuwe leden en of hier een plan
voor is. Lucrees stelt voor dit later in vergadering te bespreken.
Notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag.
Het afgelopen jaar was nog steeds een merkwaardig jaar door het coronavirus en alle
beperkingen die daardoor opgelegd werden. De presentatie en opening van de
tentoonstelling ‘Beroofd volgens de regels’ heeft wel plaatsgevonden.
Uit de Stichting Deventer Promotiegelden die de Vereniging beheert, is het boek ‘Licht, lucht
en ruimte in Deventer’ uitgave van de Stichting Oud Deventer gesubsidieerd.
Daarnaast heeft VdW de aankoop gefinancierd van het familieportret van Hendrick de Sandra
en zijn gezin en het bijbehorende ingebonden 'Marokijnen' boek. Anne van Geuns heeft veel
tijd en energie gestopt in deze aankoop omdat schilderij en boek historisch gezien
interessant zijn en van onbesproken herkomst.
Afgelopen voorjaar is de Vereniging eigenaar geworden van vier prachtige tekeningen van
Hogers. Dhr. Brinkmann tipte ons dat deze geveild zouden gaan worden en met de hulp van
Jan Six is er succesvol op geboden.
Het aantal leden van de VdW loopt nog steeds terug. Dit probleem speelt bij meer
verenigingen.

Dhr. Webbink: de vereniging zou moeten proberen om meer bekendheid te krijgen. O.a.
door meer persberichten uit te sturen.
Dhr. Brinkmann: misschien zou een persoonlijker benadering helpen. Alle communicatie
verloopt nu via mail maar als mensen persoonlijk aangesproken worden, zijn ze sneller
bereid om lid te worden.
Lucrees: E-mail is wel van deze tijd en het versturen van post kost veel tijd en geld.
Dhr. Webbink: Oudere leden die geen gebruik maken van e-mail zouden post moeten krijgen.
Lucrees laat weten dat dit ook altijd het geval is. Het overgrote deel van het ledenbestand
krijgt informatie per e-mail en de rest per post.
Dhr. Brinkmann: probeer actief te werven onder jonge gepensioneerden. Zij hebben tijd en
gaan veel naar tentoonstellingen. Is een interessantere doelgroep voor VdW.
Dhr. Hogesteijn: familieportret van de Sandra is een mooie aankoop, staat een mooi stuk in
het Deventer jaarboek over het schilderij.
4. Financiële Jaarverslag 2020.
De exploitatierekening
De penningmeester laat weten dat het een vertekend beeld geeft in vergelijking met het jaar
ervoor omdat er in 2020 minder kosten waren voor drukwerk omdat er geen Weegblad is
uitgekomen en omdat er geen bijeenkomsten waren.
Met betrekking tot de bankkosten is er in 2020 door het kiezen voor een andere bank een
besparing geweest.
De inkomsten van lidmaatschapsgelden zijn minder in 2020 door het al eerdergenoemde
teruglopend aantal leden.
Balans
Door aankopen zijn we licht ingeteerd op spaarrekening en effectendepot.
Met betrekking tot het fonds mej. van Nooten is afgesproken het fonds actief te besteden en
aan te vullen met de helft van de contributies.
Dhr. Holthuis: dat betekent dat fonds uiteindelijk ‘uitsterft’. De discussie hierover is al eerder
gevoerd. Het fonds is onderdeel van de geschiedenis van VdW en het zou jammer zijn als het
fonds op een gegeven moment niet meer bestaat. Het fonds is ook belangrijk voor oudere
leden.
Dhr. Webbink: met betrekking tot de teruglopende contributies, dit mag geen reden zijn om
contributie te verhogen.
Er zijn verder geen opmerkingen.
5. Decharge bestuur.
De kascommissie leest een verklaring voor waarbij ze aangeven het boekjaar 2020 te hebben
gecontroleerd en geen bijzonderheden hebben gevonden. Zij stellen voor het bestuur voor
2020 te dechargeren en danken Ed voor zijn jaren als penningmeester van VdW.
Het bestuur wordt gedechargeerd.

6. Benoeming kascommissie 2021.
Lucrees bedankt de kascommissie en de penningmeester voor hun werkzaamheden en zegt
op zoek te gaan naar nieuwe leden voor de kascommissie.
Dhr. Webbink laat weten dat hij bereid is om de komende jaren nog lid te zijn van de
kascommissie en dhr. Leferink nog het komende jaar.
7. Bestuursmutaties.
Ed vertrekt als lid van het bestuur. Frederiek neemt de taak van penningmeester van hem
over. Muriëlle stopt als secretaris maar blijft wel lid van het bestuur van VdW. Catelijn neemt
haar taak over.

8. Wvttk.
8 Juli wordt bij Christies in Londen een schilderij van Meindert Hobbema geveild met daarop
een aanzicht van Deventer. Dit is een unieke kans en de VdW heeft zich ingezet om dit
schilderij toe te voegen aan de collectie. Helaas was de gemeente Deventer niet bereid om
mee te financieren. Vereniging Rembrandt, doorgaans bereid om indien werk interessant
genoeg is een bijdrage van max. 50% te leveren, is hierover benaderd maar door de
beslissing van de gemeente is de aanvraag bij Vereniging Rembrandt ingetrokken.
Lucrees laat weten het erg jammer te vinden dat wij niet een serieuze poging hebben kunnen
doen dit schilderij aan collectie toe te voegen maar met opgeld en de inklaringskosten zou
het bedrag ook wel erg hoog uitvallen.
Dhr. Brinkmann: is er een les die we hieruit kunnen trekken? De gemeente Deventer lijkt
cultuur geen warm hart toe te dragen. Als gemeente weigert mee te betalen, blokkeert alles.
Als dit anders was geweest, hadden we een beter verhaal richting Vereniging Rembrandt
gehad.
Dhr. Holthuis: misschien voelde de gemeente zich overvallen door dit verzoek en de korte
tijdspanne waarbinnen besloten moest worden. Is het een idee om een afspraak te maken
met verantwoordelijke ambtenaar om te horen in welk geval de gemeente wel bereid zou
zijn om mee te betalen? De gemeente moet zich realiseren dat als zij niet bereid zijn mee te
betalen bij dit soort grote aankopen, alle mogelijkheden afgesloten worden.
Dhr. Webbink: goed om inderdaad afspraken te maken met ambtenaar. Op die manier heb je
bij een volgende keer een aanspreekpunt ipv dat een raadslid benaderd moet worden.
Lucrees zegt dit een goed idee te vinden en deze afspraak te gaan maken.
Dhr. Brinkmann: bij grote aankopen is het belangrijk om samen te werken en het goed
juridisch te regelen. Inderdaad graag een plan van aanpak maken voor de toekomst en een
afspraak maken met een verantwoordelijke ambtenaar.
Dhr. Webbink: zou het een idee zijn om het Weegblad digitaal te verzenden of heeft de
vereniging niet van voldoende leden het e-mailadres. Mocht dat het geval zijn loont het om
adressenbestand zo volledig mogelijk te krijgen.
Lucrees laat weten dat deze inspanning al gedaan is en het adressenbestand zo compleet
mogelijk is.

Mevr. Scheuter: er moet meer aandacht voor VdW in de pers komen. Ook om op die manier
nieuwe leden te werven.
Dhr. Holthuis: er zou inderdaad een persbericht gestuurd moeten worden mbt de aankoop
van het schilderij van de Sandra.

9. Sluiting vergadering.
Lucrees bedankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid.

