
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 OKTOBER 2020 te 19:30u 

   Digitaal vanuit de Rembrandtzaal van het Dordrechts Museum vanwege COVID-19
        
        
1. Opening, welkom en mededelingen 

De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering vanuit de Rembrandtzaal en gaat in op de bijzondere tijd 
waarin wij leven en waarin ook VDM genoodzaakt is om de ALV digitaal te houden. 

De voorzitter heet iedereen welkom die via digitale wijze de ALV volgt. Bijzonder digitaal welkom aan het 
erelid mevrouw Geesken Bloemendal. Tevens worden het bestuur welkom geheten en de beoogde 
bestuursleden mevrouw Marleen Bartelts en de heer Niels Zegers, alsmede conservator Sander Paarlberg. 
Wegens privéomstandigheden zijn verhinderd bestuursleden mevrouw Nelleke Smits en mevrouw Neeltje 
Mooij en directeur Dordrechts Museum en adviseur van VDM de heer Peter Schoon. 

Bij de convocatie van de ALV is aangegeven dat de stukken op de website van de vereniging te vinden zijn 
en dat reactie hierop een week van te voren bij de secretaris ingediend moest worden. Daarbij is 
aangegeven dat het bestuur er vanuit gaat dat zonder reactie sprake is van impliciete toestemming en 
akkoord. 

De secretaris gaat over tot de mededelingen 

Deze avond hebben 53 leden (en partners niet meegeteld) zich aangemeld voor deze digitale ALV. 

Bericht van verhindering is ontvangen van: 

• De heer F. van Beek; Sleeuwijk 
• De heer J. Vol 
• De heer J. Beijeman 
• De heer W. Peek 
• De heer en mevrouw D. Schriek-de Meer 
• De heer J. Mulders 
• De heer H. Breet 
 

 Vijf leden hebben gereageerd op de stukken. Het bestuur heeft deze leden benaderd en een reactie 
gegeven. De vragen en antwoorden zullen aan de notulen als bijlage worden gehecht. 

 Ingekomen post: Verklaring kascommissie van mevrouw De Waard en mevrouw De Heer 
  

2. Op het gepubliceerde conceptverslag op de website is geen reactie binnengekomen. Het conceptverslag van 
de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2019 wordt derhalve ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging 
aan de voormalige secretaris Loes Arlman. 

3. Bespreking en goedkeuring jaarverslag kalenderjaar 2019  

 Het secretarieel en financieel jaarverslag, incl. verslag beleggingen worden kort toegelicht door de 
secretaris en de penningmeester. De vragen zijn door het bestuur beantwoord.  



 De kascommissie, bestaande uit mevrouw De Heer-Coenradie en mevrouw De Waard, hebben in hun 
verslag geconstateerd dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden en adviseren de ALV het bestuur 
décharge te verlenen. 

 Het bestuur dankt de kascommissie voor hun inzet en advies. Mevrouw De Heer –Coenradie treedt af 
na twee jaar en het bestuur heeft Jan Willem Spijkman bereid gevonden naast mevrouw De Waard 
zitting te nemen in de kascommissie. 

 Nu er geen bezwaren zijn binnengekomen en de kascommissie geen onregelmatigheden heeft kunnen 
constateren en gelet op hun advies aan de ALV décharge te verlenen aan het bestuur, wordt door de 
ALV impliciet décharge verleend aan het bestuur voor het verenigingsjaar 2020. 

4. Mutaties bestuur 

De voorzitter geeft aan dat afscheid wordt genomen van twee bestuursleden.  
 Kitty van Hoorn. Zij heeft zich ruim 8 jaar ingezet voor onze vereniging. In die 8 jaar heeft ze samen met 

haar werkgroep bijna elke maand een activiteit georganiseerd. Deze activiteiten zijn een belangrijke kurk 
waar onze vereniging op drijft hetgeen voor veel leden de mogelijkheid geeft om op een bijzondere 
manier samen te genieten van cultuur. 

 Paul Hendriks is sinds 2018 penningmeester en heeft zich stevig ingezet om de boekhouding opnieuw in 
te richten in een nieuw programma waardoor er onderdelen zijn geautomatiseerd. Tevens heeft hij 
samen met de financiële commissie het beleggingsbeleid geeffectueerd. 

 
De voorzitter dankt zowel Kitty en Paul voor hun inzet voor de vereniging. Zij verlaten de bestuurstafel 
 
Het bestuur draagt de volgende nieuwe bestuursleden voor: 

• De heer Niels Zegers, beoogd bestuurslid activiteiten 
• Mevrouw Marleen Bartelts-Schilt, beoogd penningmeester 

Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. De ALV benoemt de beoogde bestuursleden impliciet als bestuurslid 
van de vereniging. Beiden stellen zich kort voor. 
 
Het bestuur draagt de volgende bestuursleden voor herbenoeming tweede termijn voor: 

• De heer Jasper Meijer, voorzitter 
• Mevrouw Neeltje Mooij, bestuurslid PR en De Scheffer/Schefferfonds 

De ALV benoemt impliciet beide bestuursleden voor een tweede termijn. 
 

5. Voorstel vaststellen VDM-visiedocument 

Onze kunstcollectie van de vereniging is in 1979 in bruikleen gegeven aan de gemeente Dordrecht. Deze 
overeenkomst loopt af in 2028. Om als vereniging een duidelijk beleid te vormen hoe we verder willen gaan met 
deze overeenkomst hebben we een aantal doelen gesteld die we de komende jaren willen gaan invullen. De 
komende periode willen we het volgende bereiken: 

• De rol van VDM ten opzichte van het Dordrechts Museum is helder. 
• VDM heeft een duidelijke beeld van hoe zij zich verhoudt tot de stad en de regio. 
• VDM weet wat haar ‘unique selling point’ is. 
• Er is nieuw beleid inzake differentiatie van het lidmaatschap. 
• Er is een duidelijke koers inzake het financieel beleid. 
• De [nationale] Scheffer en De [regionale] Ary hebben een doorontwikkeling gemaakt, waarbij er een 
 gezamenlijk aankoopbeleid is ontwikkeld tezamen met het Dordrechts Museum. 
• Ondersteuning van het Dordrechts Museum middels het VDM-Restauratiefonds. 
• Het ledenbestand van VDM is constant gebleven en verjongd. 
• Er heeft een intensivering plaatsgevonden in samenwerking met BDM. 
• Inventarisatie en eenduidigheid van de VDM-collectie. Het inzichtelijk krijgen van de collectie van de 
 VDM tot op heden 
 
De voorzitter geeft aan dat met het vaststellen van dit document richting gegeven wordt aan het ontwikkelen van 
een visie welke ons helpt een weloverwogen besluit te nemen over de toekomst van onze collectie. 

Gezien de reacties voorafgaand de ALV wordt het document vastgesteld wat een start geeft aan een verdere 
ontwikkeling van de toekomst van de vereniging. 



6. De nieuwe penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2020-2021 

7. Toelichting instelling VDM-restauratiefonds en toelichting restauratievoorstel door Dordrechts Museum 

Gezien het vermogen van de vereniging heeft het bestuur gemeend om hier een actieve bestemming voor te 
vinden. Voor de mogelijke financiële risico’s die onze vereniging zou kunnen lopen is een beperkt spaartegoed 
voldoende. Wat we de afgelopen jaren bij elkaar hebben gespaard dekt dit risico ruimschoots. In overleg met het 
museum heeft het bestuur besloten tot het inzetten van een restauratiefonds. 

Met het oprichten van dit restauratiefonds tracht het bestuur met name de eigen collectie van de vereniging in 
betere conditie te brengen en te houden teneinde deze te kunnen tonen aan toekomstige generaties. 

Het museum heeft al een eerste werk aangedragen om te laten restaureren. Het bestuur zal nog definitief 
besluiten welke bijdrage vanuit het nieuwe fonds voor deze restauratie zal worden toegekend. 

Sander Paarlberg geeft op zaal een toelichting op het verzoek van het museum. 

8. Voorstel ALV van juni naar mei 

Vanwege geluiden binnen de vereniging heeft het bestuur aan de ALV voorgesteld om de ALV te verplaatsen 
van de maand juni naar mei. Bij besluit wordt dit nu gewijzigd. Het bestuur laat de wijziging aanpassen bij de 
eerstvolgende wijziging van de statuten. 

9. Rondvraag en sluiting  

De voorzitter vermeldt dat een aankoop is gedaan van de lokale kunstenaar Elise ’t Hart, een geluidenkastje dat 
te zien en te horen is op de tentoonstelling I love Dordt. Daarnaast wordt het nieuwe curatorenprogramma 
genoemd ter vervanging van de tweejaarlijkse kunstaankoop van Dordtse kunstenaars. 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en drukt hen op het hart: ‘pas goed op uzelf en uw naasten!’. Bijzondere 
dank aan Jasper Letschert die ons technisch heeft ondersteund. Voor vragen kunt u zich wenden tot de secretaris 
via: richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl  
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Ingekomen vragen ALV: 

 

De heer J. Reijnders op 7 oktober 2020: (PENNINGMEESTER) 

Verzoek tot nadere specificatie in het financieel jaarverslag:  

- specificatie  representatiekosten                                          Euro         6735                 

-verkoop kosten (bijdrage Dordrechts Museum en Culthure ?)        20710 

-Contributie abonnement                                                                          3002 

-waaronder vallen de aanbetalingen Engeland reis                                 ??? 

- wat zijn vorderingen                                                                               16575 

- wat zijn de kortlopende schulden                                                        59247 

-handelsdebiteuren en vorderingen                                                       16310 

-kantoorkosten                                                                                           13596 

-verkoopkosten                                                                                          30208 

-vooruit gefactureerde bedragen= lidmaastchappen?                         53765 

Specificatie representatiekosten (gaat hierbij) 

Verkoopkosten zijn € 20.000 voor Culthure een aantal Facebookcampagnes en het kerstconcert. 

Contributie en abonnementen – Grootste deel is het maandabonnement op het boekhoudsysteem  

Aanbetalingen Engelandreis staan onder de vooruit gefactureerde bedragen. (€ 10.310 rest is de vooruit 
gefactureerde contributie) 

Vorderingen zijn de debiteuren en overlopende activa – zie toelichting op de balans 

Kortlopende schulden zie toelichting balans blz. 13 

Handelsdebiteuren en vorderingen – zie je vraag 2 regels hierboven. Debiteuren zijn sponsoren. 

Kantoorkosten – zie toelichting blz. 14 

Verkoopkosten – zie toelichting blz. 14 

Vooruit gefactureerde bedragen zie hierboven onzer Engelandreis. 

  

Ik ga er van uit dat ik hiermee je vragen heb beantwoord. 

 

 

  



Mevrouw G. Bloemendal-Ter Horst op 7 oktober 2020 (SECRETARIS) 

Uit het verslag ALV 2019.  

• Secretarieel jaarverslag: helder, dan aan de secretaris.  Heeft de Kunstclub het gewenste resultaat naar 
opbrengst m.b.t. kunst, samenwerking en nieuwe leden? Op de begroting lees ik als kosten € 1000. --; 
daarom leuk te weten. 

De Kunstclub is in 2020 twee keer bij elkaar geweest. Door corona zijn er 2 middagen uitgevallen. In principe 
wordt de borrel de eerste zondag van het kwartaal georganiseerd. 

De Kunstclubborrel van 4 oktober 2020 is druk bezocht en was een groot succes mede door de prachtige 
presentatie van Bertil Dekker van Architectenbureau Stijl. Er waren meer geïnteresseerden dan toegelaten 
mochten worden, dus 10 mensen weg moeten sturen.   

De Kunstclub heeft inmiddels een aantal nieuwe leden opgeleverd en 2 sponsors voor VDM. Het komende jaar 
hopen wij dit te kunnen vergroten en de continuïteit erin te houden. 

 

• Visie document: helder begin, ga zo door, ik denk graag mee 

 Doelstelling naar 2023: toevoegen? VDM werkt met een open informatie en communicatiesysteem 
 waardoor zij alle leden de kans geeft zich meer betrokken te voelen bij de ontwikkeling van de 
 toekomstplannen. Ik merk dat als je niet meer actief betrokken bent als vrijwilliger (en dat zijn er zoals ik 
 hoor steeds meer) het toch van belang is de mensen die dit willen regelmatiger bij VDM te betrekken en 
 hen open te informeren.   

Het visiedocument zoals voorligt is een opmaat van het daadwerkelijk begin om een visie vast te stellen. Wat het 
bestuur betreft wordt die visie mede door de leden bepaalt. Wij zijn aan het bekijken hoe wij de informatiestroom 
nog beter kunnen laten lopen en de beleidsvorming meer transparant te krijgen.  

• Kwartaal bericht (kan veel meer inhoudelijk over kunst en beleid instaan dan nu) en website kennen een 
te grote interval, een nieuwsbrieven tussen door (zoals andere verenigingen maandelijks doen) maken 
de betrokkenheid veel groter.  

Ongeveer 1/5 van de VDM leden heeft geen of geen werkende e-mail. Het kwartaalbericht is op de eerste plaats 
bedoeld om al onze leden te informeren over activiteiten en andere informatie betreffende VDM. In de beperkte 
resterende ruimte besteden wij aandacht aan kunst in DM, door middel van de rubriek ‘extra aandacht voor’ en 
sinds kort ook ‘interview met’, en natuurlijk aan onze kunstprijs De Scheffer en het recent ingestelde curatoren 
programma voor Dordtse kunstenaars. 

VDM leden ontvangen 3x per jaar het blad Culthure, waar professionals van Dordrechts  Museum dieper ingaan 
op kunst en beleid in het museum. 

Nieuwsbrieven: in de afgelopen maanden zijn meerdere berichten per e-mail naar de VDM leden gestuurd. 
Gezien de Corona maatregelen zullen wij, indien nodig, met regelmaat de leden informeren over veranderde 
omstandigheden, zowel per e-mail als op de VDM website. 

Het Dordrechts Museum stuurt met enige regelmaat inhoudelijke nieuwsbrieven betreffende kunst en exposities. 

Er wordt gewerkt aan een verwerkersovereenkomst met een AVG proef mailprogramma  anders dan MailChimp 
om de privacy van onze leden beter te kunnen bewaken. 

 

• Van Facebook wordt lang niet door iedereen gebruik gemaakt. Zorg dat VDM in beeld blijft! Nu hebben 
we bijv. over dit visie document een heel jaar nauwelijks iets gehoord, dat vinden wij jammer. 

Wordt gebruikt als aanvullend communicatiemiddel. Voor de berichten welke worden geplaatst op FB is een 
protocol opgesteld. Overigens stijgt het aantal volgers van de VDM Facebook en Instagram pagina gestaag. 



In de kwartaalberichten zijn in de loop van het afgelopen jaar meerdere oproepen geweest aan de leden om mee 
te praten over de toekomst van VDM. Dit heeft geleid tot meerdere discussiegroepen op zondagochtenden in A & 
D, waarvan de resultaten zijn verwerkt in het visiedocument dat voor u ligt. Naar inhoud geeft het document 
echter een groeiproces weer. In de komende jaren gaan wij verder in gesprek met onze leden om op basis van dit 
document de visie verder uit te werken. 

• Hoofdstukken D en E zijn in het document 2020- 2023 bijv. niet uitgewerkt, mooie kans  enkelen van de 
ruim 1000 leden een kansje te geven mee te denken/doen. Kortom: mooie start maar betrek de leden 
die willen. 

• Ben heel benieuwd naar de toelichting van de begroting 2020 (zie bijlage vergaderstukken) omdat we op 
weg zijn naar 2021😊😊 Lezen we het goed dat in 2019 bijna alle leden betaald hebben? Hoe staan we er 
in 2020 voor? 

De heer N. Mookhoek op 7 oktober 2020 (PENNINGMEESTER) 

• Contributie achterstand 2020. Totaal ca. 128 leden x € 45,- = € 5.760,-. Zijn er herinneringen verstuurd? 
Ik maak me zorgen dat er veel leden zullen bedanken als lid. 

• In 2018 en in 2019 zijn er volgens de cijfers geen beleggingsactiviteiten geweest. 
Ik dacht dat er 2 heren deze activiteit zouden behandelen maar ik kan het mis hebben hoor. 

• Het legaat Scheffer en het Schefferfonds werden indertijd apart geadministreerd en gerapporteerd met 
een balans en staat van baten en lasten. Nu zijn deze fondsen geïntegreerd in de cijfers van de VDM. Ik 
vroeg mij af of dit statutair tot de mogelijkheden behoort. 

• Op de balans (activa) staat handelsdebiteuren € 16.310,-. Graag zie ik een specificatie van deze post. 

Telefonisch mondeling toegelicht door de penningmeester 

Mevrouw L. Arlman-Rosier op 7 oktober 2020 (SERCRETARIS) 

• Het Visiedocument: de ALV wordt gevraagd het document vast te stellen. Naar inhoud geeft het 
document echter een groeiproces weer. Sommige dingen zijn al af, zoals het restauratiefonds, andere 
dingen ontbreken nog helemaal, zoals een analyse van de financiële positie, en weer andere aspecten 
zijn in ontwikkeling. Het lijkt mij daarom beter de ALV te vragen in te stemmen met het document en het 
bestuur toestemming te geven op basis van dit document de visie verder uit te werken. Aan het eind van 
dit traject komt dan een Visiedocument dat door de ALV vastgesteld moet worden.  

Het document is inderdaad een levend document en eigenlijk een start of prelude om tot een daadwerkelijk visie 
te komen. Ik kan mij dan ook helemaal vinden in je voorstel. Ik zal dit ook zo inbrengen bij het bestuur. 

• Agendapunt 8: art. 16,1 van de Statuten bepaalt dat de ALV in de maand juni plaatsvindt. Als de ALV 
besluit dat het mei moet worden, moeten de statuten dienovereenkomstig worden gewijzigd. M.i. zou het 
zuiver zijn als het bestuur ter vergadering aangeeft dat een statutenwijziging daadwerkelijk zal 
plaatsvinden! 

Wat betreft het tweede punt ben ik het ook helemaal met je eens. De reden dat we dit hebben geagendeerd op de 
ALV is eigenlijk om een statutenwijziging te voorkomen; door instemming weet iedereen dat we dit samen hebben 
besloten. De intentie is om dit zeker in de toekomst wel te wijzigingen in de statuten, maar dit pas te doen als we 
meer moeten wijzigen. We willen dit ook zo uitleggen op de ALV. Kan je je hierin vinden? - Akkoord 

Mevrouw K. van Goor op 2 oktober 2020 (SECRETARIS) 

• Wat betreft de ALV vind ik persoonlijk in het concept jaarverslag 2019 de lezing die Fred van Lieburg 
hield in de Grote Kerk wel erg summier. Deze lezing werd georganiseerd door de gezamenlijke 
verenigingen VDM, VOD en VGK in het kader van 400 jaar Dordtse Synode en de commissaris van de 
Koning gaf acte de présence. Jullie museum richtte voor deze gelegenheid de tentoonstelling Bid, werk 
en bewonder in. 



Met uw goedvinden sluit ik uw verslag als bijlage bij het jaarverslag - Akkoord 

 


