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Instellingen
101
79
+28 %
Individueel
3472
3430
+1 %
Senior
859
659
+30 %
Student
2473
2142
+15 %
TOTAAL
6804
6231
+9 %
Het aantal leden is gestegen, ondanks de verwachting op internationaal niveau van een daling van
leden als gevolg van de pandemie. Internationaal gezien is er ook een daling opgetreden, met name
bij landen waarbij je je lidmaatschap jaarlijks moet vernieuwen.
We werken nu een jaar in de nieuwe online omgeving van Genkgo. Die maakt het mogelijk om
vervolgstappen te zetten. Afgelopen jaar is daarom de procedure van aanmelding en selectie tegen
het licht gehouden en hebben we in kaart gebracht hoe wij de criteria beter kunnen hanteren en
blijven controleren. De instructies bij aanmelding zijn aangescherpt. Zo is elk studentlid nu in principe
verplicht om het opleidingsmailadres als primaire adres te gebruiken. Zo kunnen we in de gaten
houden of een student daadwerkelijk nog studeert. Ook geldt voor alle individuele leden die NIET in
een museum werken dat een motivatie vereist is, zodat wij kunnen toetsen of de werkzaamheden
passen binnen de ICOM-criteria.
Hobbels in de praktijk
Ondanks de goed werkende digitale omgeving is het tot onze spijt lang niet altijd gelukt om
aanvragen soepel af te handelen. We hadden te maken met overmacht door familieomstandigheden
bij onze medewerker ledenadministratie en uitval van de contactpersoon op het bureau in Parijs. Los
daarvan is de conclusie dat het aanhoudend grote aantal nieuwe aanvragen op zichzelf al niet bij te
houden is voor de secretaris, die dit naast haar gewone werk doet. Daarom is de laatste maanden
een externe kracht ingewerkt die op uurbasis het gros van de aanvragen verwerkt. De secretaris
beslist nog altijd over alle twijfelgevallen. Voor het komend jaar streven we naar het verder
verkorten van de periode tussen aanvraag en het feitelijk ontvangen van de lidmaatschapskaart.
Toekomst
De ICOM Working Group on National Committees stuurde ons in maart een voorstel over de
lidmaatschapscriteria. Aanleiding zijn de enorme verschillen tussen National Committees in de
hantering van de criteria voor ICOM-lidmaatschap. De werkgroep heeft per lidmaatschapstype
voorstellen gedaan en de aangestipte problemen komen overeen met de analyse die wij zelf hebben
gemaakt bij het aanscherpen van onze criteria (zie hierboven). De in het document voorgestelde
oplossingen zouden voor ons echter hele grote gevolgen hebben, met name voor studentlidmaatschappen. Wij hebben gereageerd op het voorstel en ook een goed gesprek gehad met de
voorzitter. Deze discussie wordt vervolgd.

Tot slot nog een paar ‘weetjes’ die we uit ons ledensysteem halen:
• Opmerkelijk is dat een van onze leden dit jaar het lidnummer 1 heeft gekregen. Het is nog
gecheckt met Parijs, maar het klopt echt.
• Sinds we met Genkgo werken en we de optie bij geslacht hebben uitgebreid met ‘other’, hebben
29 mensen dit ingevuld.
• Nieuwe leden wordt ook gevraagd het International Committtee te kiezen waarbij ze zich willen
aansluiten. Dat is tot nu toe gebeurd bij 937 leden. Het merendeel van hen heeft zich aangemeld
bij :
o ICFA : 192 leden
o CECA : 96
o ICOM CC : 80
Anderen meldden zich aan bij ICOMON (1), ICOMAM (1), DRMC (2), GLASS (2) en ICTOP (2)

