Notulen van de online Algemene Ledenvergadering van ICOM NL
gehouden op 4 juni 2021 – 14.00 – 16.00 uur

Aanwezig

:

Bestuursleden:
Diederik von Bönninghausen, voorzitter (DvB)
Ruud Moesbergen, penningmeester (RM)
Arja van Veldhuizen, secretaris (AvV)
Femke Haijtema (FH)
Caroline Breunesse (CB)
Justin van den Berg (JvdB)
Amanda Vollenweider (AVo)

Afwezig

:

Herman Tibosch (HT)
Nadiah de Kock (NdK)
ICOM leden: 35 leden volgen de vergadering online

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de online vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Het betreft een digitale vergadering in verband met Covid 19. De
vergadering wordt opgenomen voor het vervaardigen van de notulen, na afloop
wordt de opname verwijderd. Leden kunnen de vergadering digitaal volgen en
via de chat vragen stellen. Vragen die niet aan bod komen tijdens de ALV
worden apart door het bestuur beantwoord. Ook zal er digitaal worden gestemd.
Er is één volmachthouder vandaag, aan hem alleen wordt verzocht om de stem
van de volmachtgever met ja, nee of onthouding in de chat door te geven dan
wordt deze apart geregistreerd.
Traditioneel wordt de ALV eind mei begin juni gehouden. Vorig jaar werd de
ALV vanwege Covid 19 uitgesteld naar het najaar. Dit jaar wordt niet gewacht
op de mogelijkheid van een live-event, omdat de behandeling van de
jaarstukken dan minder zinvol is. Ook is de verwachting dat het drukker is in
het najaar. Wel wordt er geprobeerd om een najaarsactiviteit /borrel te
organiseren zodat de ALV in de gelegenheid wordt gesteld met het bestuur in
contact te treden.
Hulde aan de bestuursleden voor alle extra werkzaamheden en inspanningen in
deze bizarre tijden. Morgen mogen de musea weer open. Dicht zijn was lastig,
maar open zijn misschien ook wel.
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De agenda wordt, middels stemming, ongewijzigd vastgesteld.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Notulen ALV 2020
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het verslag van
vorig jaar. Het verslag is onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

4.

Bestuursmutaties
Onder dankzegging van inzet en bijdrage van de afgelopen jaren wordt er bij
deze ALV afscheid genomen van Herman Tibosch (HT).
Twee nieuwe bestuursleden worden voorgedragen:
•

Amanda Vollenwijder (AVo) werkzaam bij het Van Gogh Museum en
binnen het bestuur bezig met de museumdefinitie.

•

Caroline Breunesse (CB) werkzaam bij Naturalis. Zij houdt zich binnen
ICOM Nederland bezig met het ledenaanbod als opvolger van HT en zij
bereidt Praag voor.

Junior bestuurslid (geen officiële bestuursfunctie, maar meer dan welkom)
•

Nadiah de Kock (NdK)

Bestuursleden die aanblijven en nog in hun termijn zitten:
•

Diederik von Bönninghausen, voorzitter,

•

Ruud Moesbergen, penningmeester (RM)

•

Arja van Veldhuizen, secretaris (AvV)

•

Femke Haijtema (FH)

•

Justin van den Berg (JvdB)

Leden gaan akkoord met de benoeming van beide nieuwe bestuursleden (100 %
v r).

5.

Voorzitter
DvB geeft een korte toelichting op de huidige stand van zaken.
-

Annual Report 2020 to ICOM International

ó

ó
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De ALV heeft kennisgenomen van het Annual Report 2020. Terzijde wordt nog
opgemerkt dat het overlijden van de directeur van de museumvereniging
Miriam Mol de museale lobby een flinke opdoffer heeft gegeven. Een afspraak
met de nieuwe directeur van de museumvereniging over verdere samenwerking
is in de maak.

- Voortgang beleid 2021 - 2023
In het beleidsplan dat tijdens de vorige ALV is gepresenteerd is een aantal
doelen en ambities geformuleerd. Met name op het gebied van bedrijfsvoering,
communicatie en ledenaanbod.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) voorziet in maatregelen om
de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te
verbeteren en gaat per 1 juli 2021 in met een overgangstermijn van vijf jaar. Het
is een goed middel om de ICOM NL Governance aan te scherpen. Bij de
volgende ALV zal hier nader over worden gerapporteerd. Ook heeft ICOM NL
haar eigen diversiteit bekeken. De leden zijn heel divers, de vraag is in hoeverre
dit ook binnen het bestuur gereflecteerd moet worden.

Uitvoerende werkzaamheden zijn meer uitbesteed bij professionals, waardoor
bestuursleden in toenemende mate een coördinerende rol hebben. Er blijft nog
voldoende werk over voor de bestuursleden, hiervoor dank aan de bestuursleden
vanuit de voorzitter.

-

Toelichting situatie ICOM International

De roering, reuring en irritaties houden aan. Er is een aantal goede
ontwikkelingen gaande. De museumdefinitie wordt losgetrokken. Het
hoofdbestuur in Parijs luistert ook steeds meer naar de internationale en
nationale comités en handelt daar ook naar. Zo wordt er een comité rules en
regulations ingericht. ICOM Ethics is hard bezig om een nieuwe Code of Ethics
het licht te laten zien. Er is een goede nieuwe spokesperson voor de
internationale comités, Muthoni Thangwa uit Kenia. Ze heeft ook een formele
rol in de besluitvorming. Die besluitvorming in het bestuur moet en wordt ook
steeds transparanter. Er is ook een External Review Committee in het leven
geroepen.
Toch zijn er blijvende minpunten. Het secretariaat in Parijs kent een groot
personeelsverloop en is daardoor niet altijd even effectief of communicatief. De
veelheid van comités zorgt ook voor onduidelijkheid. Technische infrastructuur
laat te wensen over. Daarnaast is er ook kritiek op bereikbaarheid en de
veelheid van Internationale Comités.
- ICOM Family
Dit is een initiatief uit 2018. Dit is versloft. Ruim 300 mensen hebben zich
aangemeld van de ruim 40.000 leden wereldwijd. Als Nederland zijn wij niet in
staat om daar de volgende stap in te maken. Het idee is om deze website over te
dragen aan ICOM International. Het is een website waarmee individuele leden
direct met elkaar in contact kunnen komen en veel beter beheerd en gepromoot
kan worden vanuit het hoofdkwartier. Dit proces van overdracht verloopt
moeizaam en juridisch worden er drempels opgeworpen.
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Opmerkingen via de chat:
Andrea Kieskamp merkt op dat het niet klopt wat er is gezegd. IC Ethics is het
Internationale Committee over museumethiek Etkam is het Standing
Committee, die werkt aan de herziening van de code. Waarvan akte.

5.

Secretaris
AvV geeft een korte toelichting op de huidige stand van zaken.
Er is een nieuw ledensysteem geïmplementeerd GENKGO waarmee ICOM NL
zelf meer controle kan houden en overzichten kan genereren. Alsnog excuses
voor enig ongemak dat de leden bij de transitie mogelijk hebben ondervonden.

Per mei 2021 telt ICOM NL 6231 leden, waarvan 2142 studenten en 659
senioren. Er kan op allerlei manieren worden gefilterd uit dit systeem. Een
voorbeeld hiervan tref je onderstaand aan.

Er is gestart met een werkgroep lidmaatschap. De werkgroep bestaat uit de
administratie, de secretaris en de voorzitter, samen met drie leden: Hanna
Pennock, Christel Schollaardt, Ben Koevoets.
Plan van aanpak:
• Aanscherpen criteria lidmaatschap + communiceren op site;
• Duidelijke richtlijnen voor leden bij mutaties;
• Risico’s op ‘vervuiling’ bestand geïnventariseerd + acties;
• Komende maanden: check niet-studenten (Hanna, Christel, Ben).

Een ander thema dat is opgepakt is het inventariseren welke leden van ICOM
NL er actief zijn in ICOM gerelateerde besturen.

DvB bedankt AvV voor de heldere uiteenzetting en merkt op dat het nieuwe
ledensysteem en bijbehorende werkzaamheden AGV-proof is.
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Opmerkingen via de chat:
Is het mogelijk om regionale groepen te maken om eventueel lokale
uitwisseling te faciliteren.
DvB merkt op dat dat zeker mogelijk is. Inzichtelijk kan worden gemaakt
hoeveel leden ICOM NL in Groningen, Limburg of in Zeeland heeft. Dit staat
nog niet op het programma. Deze suggestie wordt meegenomen in de
overwegingen.

6.

Penningmeester
RM geeft een korte toelichting op de jaarstukken van 2020.
Het eigen vermogen is gegroeid het afgelopen jaar, dat is een zorg, dat is niet
het doel. Geld dat binnenkomt door contributies wil ICOM NL ook weer
besteden voor de leden.

Er zijn zo’n 700 leden bijgekomen in 2020. Na afdracht is er € 150.000 te
besteden. Hiervan is ongeveer de helft bedrijfskosten (personeels- en algemene
kosten zoals genoemd in de jaarrekening). De andere helft willen ICOM NL
besteden aan activiteiten en subsidies ten gunste van de leden. Afgelopen jaar,
mede door Covid 19, is hier niets aan besteed.

Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt € 260.000.

- Toekomstige ontwikkelingen.
Er zal een aantal vernieuwingen worden doorgevoerd, zoals de
ledenadministraite (GENKGO). Dit is voor nu een investering, maar op de
lange termijn een kostenreductie. Er zal meer worden geïnvesteerd in
communicatie en het beurzensysteem. De verwachting is dat het ledenaantal,
mede door Covid 19 en door opschoning van het eigen bestand, iets zal
afnemen waardoor er minder inkomsten zullen worden gegenereerd.
Maandagmiddag om 16.00 uur zullen de kascommissie en een aantal
bestuursleden met elkaar spreken over een gezonde financiële situatie.
Aanbevelingen vanuit de leden zijn welkom.

Kascontrole-commissie
Ben Koevoets leest het opgestelde verslag van de Kascontrole-commissie voor.
Dit verslag is meegestuurd met de stukken van de vergadering.
Wat onder andere is opgevallen is dat de professionalisering van de
boekhouding en ondergelegen administratie voortgang hebben gemaakt maar
nog niet is afgerond.
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Aan de meeste aandachtspunten van het verslag van 2019 is positie vervolg
gegeven, maar er is nog ruimte voor verbetering:
• Reisverslagen + bijbehorende subsidieverlening. Het bestuur heeft in
voorstel om de doelen voor subsidies te verruimen en zal dan evenredig het
budget hiervoor moeten verhogen.
• Ledenbestand in GENKGO. De stofkam is hier nog niet doorheen gehaald.
Advies van Kascommissie om dit af te ronden voordat de lidmaatschappen
van 2022 worden geïnd.
• Huidig eigen vermogen van € 260.000. Gezond is een eigen vermogen van
€ 100.000. Kascontrole-commissie spreekt hierover met het bestuur.
• Het bestuur ziet het ledenaantal afnemen als gevolg van baanverlies door de
heersende pandemie. Van de categorie leden die hierdoor mogelijk slechts
voor korte tijd niet meer voldoen aan de vereisten voor een geldig
lidmaatschap zou een modus gevonden moeten worden om deze leden niet
blijvend te verliezen als ICOM lid.

Samenvattend komt de Kascontrole-commissie erop uit dat de jaarrekening en
het financieel verslag van 2020 een goed beeld opleveren van financieel
handelen, die geleid hebben tot het voorgelegde resultaat. Zij adviseren dan ook
de ALV, de penningmeester en de overige leden van het bestuur décharge te
verlenen voor het door hen gevoerde financieel beleid in 2020.

Er wordt gestemd door de ALV-leden:
• Voor het vaststellen van de jaarrekening 2020; Vergadering gaat akkoord
• Voor het verlenen van décharge aan de penningmeester; Vergadering gaat
akkoord (100 % v r)

Kascommissie leden; Frans Fox is afgetreden als Kasco lid. De Kascommissie
heeft zelf Silvia Alting van Geusau voorgesteld als nieuw Kasco lid. Silvia heeft
deze taak op zich genomen. Frans wordt voor zijn inspanningen bedankt.
Kascommissie leden; Ben Koevoets treedt af als Kasco lid. De Kascommissie
heeft zelf Anouk de Bruin (studentlid) voorgesteld als nieuw Kasco lid. Anouk
neemt deze taak graag op zich. Ben wordt voor zijn inspanningen bedankt.

Opmerkingen via de chat:
Teatske de Jong heeft zelf interesse om deel te nemen in de Kascommissie.
DvB merkt op dat dit wordt genoteerd voor volgend jaar.

Begroting 2021
De verwachting is dat het ledenaantal, mede door Covid 19 en door opschoning
van het eigen bestand, iets zal afnemen waardoor er minder inkomsten zullen
worden gegenereerd. De communicatiekosten stijgen. Bestuurskosten stijgen
doordat er meer zaken in eigen hand zijn genomen en meer activiteiten worden
ondernomen. Mede hierdoor ontvangen bestuurders een
vrijwilligersvergoeding. De hoop is er dat alle vermelde activiteiten weer
doorgang kunnen vinden.

ó

ó
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DvB merkt op dat de verwachting is een lager ledenaantal maar uiteraard wordt
er zorgvuldig gekeken naar de pechvogels n.a.v. Covid 19.

Opmerkingen via de chat:

Veronique Fehmers vraagt ICOM Nederland om zich in te zetten om de
term ‘museum’ beschermd te maken. DvB vraagt om contact op te
nemen via president@icom.nl zodat ze hier verder over kunnen
doorspreken.
8.

Museumdefinitie
AVo gee een korte toelich ng op de Museumde ni e. De voorgestelde
definitie 2019 wijkt sterk af van die van 2007.
Daarna kwam de vraag vanuit ICOM:
• Meer actieve bijdrage van ‘iedereen’
• Nieuw tijdpad
Het Tijdspad ICOM definitie betreft vier rondes, elf stappen binnen achttien
maanden, inmiddels zijn er consultatierondes afgerond. In de tweede
consultatieronde (februari tot april) werd de vraag gesteld om maximaal twintig
woorden uit te kiezen voortkomend uit alle verslaglegging van internationale
sessies over de definitie, samenhang was (nog) niet nodig. Parallel aan de
consultatierondes over de museumdefinitie werd ICOM NL ook gevraagd om te
reageren op vragen met betrekking tot de mogelijke aanpassing van de ethische
code.
Het bestuur ICOM NL heeft haar advies geformuleerd voor twintig woorden
aan de hand van gehouden gesprekken en surveys.

ti

fi

ti

ft
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Sommige keywords zijn anders geworden door gesprekken dan de resultaten uit
de survey. Bijvoorbeeld to educate -> learning. Bij elk woord heeft ICOM NL
een toelichting mogen geven. De volledige lijst met toelichtingen is te vinden
op de site.
De vervolgstappen:
- Juni-juli: voorbereiding en analyse alle inzendingen met elk 20 keywords
- Juli-september: elk comité mag op de uitslag reageren (20 keywords en
maximaal 3 vervangen)
- September – november: analyse van adviezen
- December – februari: samenstellen van 5 definities
- Februari – april: voorkeur aangeven van 5 definities
- ICOM Praag: stemming finale definitie

Oproep aan de ALV-leden om over dit onderwerp de website in de gaten te
houden en contact te houden via definitie@icom.nl.
Opmerkingen via de chat:
Annemarie Hogervorst vraagt of er alleen maar Engelse woorden zijn
geselecteerd. Hier wordt bevestigend op geantwoord.

Andrea Kieskamp heeft informeel nieuws over de code. De uitkomsten van de
survey zijn nog niet allemaal verwerkt, maar voorlopig hebben circa dertig
landen gereageerd, met name Europese landen. Er zijn stemmen die zeggen dat
de herziening van de code na de definitie plaats moet vinden, dit heeft Edcom
ook besproken met de Executive Board. Zij willen echter dat Edcom alvast een
concept maakt en nadat in Praag de nieuwe definitie is gelanceerd kan het
traject ingezet worden naar de definitieve versie. Dus vervolg, er is een aparte
code voor natuurhistorische musea IC Nathist. Er zou maar één code moeten
zijn. Nathist is een uitwerking van de algemene code voor natuurhistorische
collecties, de enige ook die door ICOM is goedgekeurd. Er komen
waarschijnlijk kleinere werkgroepen die zich over de thema’s gaan buigen.
Belangrijke thema’s zijn dan dekolonisatie, menselijke resten, duurzaamheid,
sponsors, social responsibility.

9.

Projecten Beurzen, Opleidingen en Praag
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HT geeft een korte toelichting op de huidige stand van zaken.
HT merkt op dat dit zijn laatste ALV is als bestuurder en dankt eenieder voor de
fijne samenwerking.
ICOM NL staat voor een omslag qua activiteiten en beurzen, via de website is
een bredere opzet gemaakt waardoor het voor veel meer mensen mogelijk is
gemaakt om met steun van ICOM NL internationale contacten op te doen. In
2021 is hier € 15.000,- voor beschikbaar gesteld.
De nieuwe formulieren worden in de nieuwe website ingebouwd, waardoor de
aanvragen makkelijker te beoordelen zijn. Ook het benodigde verslag krijgt een
vast format.
- Stavaza Training Cultural Awareness
Deze training wordt over twee weken in Rotterdam in het Mariniersmuseum
gehouden en 12 mensen zullen deze training live volgen, deze training is
volledig volgeboekt. Volgend jaar wordt deze training nog eenmaal
aangeboden.
- Stavaza.Reizen
Twee reizen konden vanwege Covid-19 niet doorgaan. De bedragen zijn
teruggestort.
Er wordt nog in kaart gebracht, nu de musea weer open kunnen, of reizen nog
door kunnen gaan en in welke vorm en of deze reizen dan gelijk mee kunnen
gaan in het nieuwe systeem.
Vragen kunnen gesteld worden aan project@icom.nl
De opvolger van HT, Caroline Breunesse stelt zich kort voor en ziet uit naar de
samenwerking.
10.

Communicatie
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FH geeft een korte toelichting op de stand van zaken rondom communicatie.
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website inclusief een nieuwe huisstijl, iets
strakker, maar wel aansluitend aan ICOM International. Straks is de website te
vinden op ICOM.NL i.p.v. op ICOMNEDERLAND.NL. ICOM NL heeft dit
domein kunnen bemachtigen.

De site is goed toegankelijk via mobiel of tablet. Wat erbij hoort is een goede
nieuwsbrief. En er wordt meer gebruik gemaakt door ICOM NL van Social
Media, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Het internationale aspect is
waar ICOM NL onderscheidend in is, dit zal ook worden uitgedragen.
JvdB vraagt aan de ALV-leden wanneer zij mooie thema’s of ideeën hebben om
te delen via de Socials dit vooral door te geven via socialmedia@icom.nl /
communicatie@icom.nl

11.

Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
2021 zal resterend ook een raar jaar worden. DvB hoopt dat de pandemie geen
al te grote weerslag heeft op de werkgelegenheid in de sector, wellicht moeten
we hier toch voor vrezen nu blijkt dat Cultuur lage prioriteit heeft bij de
regering.
Het bestuur, gaat samen met haar actieve leden door met het uitvoeren van het
beleid en het beleidsplan en daar zit veel binnenlandsbeleid bij. Daarna komt er
ruimte voor ICOM NL om zich te richten op het buitenlands beleid. Ook wordt
er hard gewerkt aan we de organisatie van de General Conference in Praag voor
volgend jaar. Hier zullen nog de nodige berichten over worden verspreid via
Social Media. De wens is er om aan het einde van het jaar een najaarsactiviteit
te houden zodat een ieder elkaar ook echt weer kan zien. Ook daarover volgt
nog nader bericht.
DvB bedankt alle bestuursleden, alle externe hulp, Hindrik en Jord van
whatislive.nl, en aan alle leden hartelijk voor hun inzet en aanwezigheid.
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Volgende communicatie zal via de email verlopen.
Mochten leden nog vragen of opmerkingen hebben die nu niet aan bod zijn
gekomen, dan kunnen zij ICOM NL uiteraard per email benaderen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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