
 
  
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 2022 
Datum: zaterdag 16 april 2022 om 11:45 
Locatie: Theaterzaal, Sport- en Cultuurcentrum De Binder, Hoflaan 29, Leersum 
 
Aanwezig van het bestuur: Cees Broekhof (voorzitter), Willem Steenkamp (penningmeester), 
Anna Koldeweij (excusies), Anniek Manshanden (excursies), Roosmarijn van Beemen 
(secretaris, notulen) 
Aanwezig van de redactie: Gerda Brust (hoofdredacteur),  
Aantal aanwezige leden: 18 leden 
 
1. Opening 
Cees Broekhof opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda voor de vergadering is vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Op 5 maart 2022 is Carla Koch (1940 – 2022), galeriehouder en verzamelaar van glas en 
keramiek, in haar woonplaats Amsterdam overleden. Op de website van de vereniging wordt 
in een In Memoriam stilgestaan bij haar leven als vooruitstrevend galeriehouder. Een paar 
momenten stilte worden in acht genomen om Carla Koch te herdenken.  
 
4. Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering 17 april 2021 (stemmen) 
Nadat de notulen zijn doorgenomen stemt de ALV in met de notulen.  
 
5. Verslag over 2021 

- Gretha Bosmans heeft jarenlang zeer deskundig de Engelse vertalingen in Vormen uit 
Vuur verzorgd. Gretha is ongeneeslijk ziek en heeft haar werkzaamheden voor de 
vereniging stilgezet. Vooral de redactie had nauw contact met Gretha en zij was een 
graag geziene gast op de jaarlijkse bijeenkomsten van bestuur en redactie. Wij zullen 
haar missen. 

- Positief nieuws is dat we - na financieel minder florissante jaren in 2018 en 2019 – 
2020 en 2021 positief hebben afgesloten.  

- We zijn in gesprek met vereniging De Oude Flesch (ca. 200 leden) over 
samenwerking. Er is nog niets zeker, maar we houden u op de hoogte. 

- De vereniging is in gesprek met een Amsterdamse notaris voor het aanpassen van 
onze verouderde statuten.  

- Eind dit jaar verschijnt Vormen uit Vuur 250, een jubileumnummer. De redactie is al 
tijden bezig met de voorbereidingen voor dit mooie en dikke nummer. Het nummer 



wordt vooral mogelijk gemaakt door de Keramiekstichting Smeele Van der Meulen in 
Rotterdam. Daarnaast ook in gesprek met andere partijen.  

- Volgend jaar bestaat de vereniging 70 jaar. We vieren dit met een themajaar ‘Zien en 
Gezien Worden’. In november wil de vereniging in kader van het themajaar, 
budgetneutraal, een symposium in Oisterwijk organiseren. 

- Dit jaar hebben weer mooie excursies plaatsgevonden, onder andere naar het 
Tegelmuseum in Otterlo, en Schiedam. En in de loop van het jaar zullen meerdere 
activiteiten volgen, waaronder liefst een symposium en een bezoek aan het Depot 
van Boijmans van Beuningen. 

- Aan de vernieuwing van de statuten en de website wordt gewerkt. Dit zijn lange 
termijn projecten.  

- Sinds december vorig jaar is de ledenadministratie, na een sollicitatieronde en naar 
alle tevredenheid, in handen van Netty Bussink. Zij is de opvolger van Marijke Top.  

 
Gerda Brust doet verslag van het redactiejaar van Vormen uit Vuur en blikt vooruit.  

- Vorig jaar zijn 3 nummers verschenen en dit jaar het Symposiumnummer (248) naar 
aanleiding van het Glassymposium. 

- Helaas neem Gretha Bosmans afscheid van de vereniging. Er is een opvolger 
gevonden, namelijk Marion Köhler. Zij is keramist en van Duitse afkomst en in 
Amerika gewoond. Marion heeft ervaring met vertalen en kennis van keramiek. Zij is 
net begonnen en nu betrokken bij Vormen uit Vuur 249. Hierna zullen we de 
samenwerking evalueren.  

- Vormen uit Vuur 249 op de planning. Dit wordt een dik nummer, met onder andere 
het artikel van Kirstin Duijster over 'Serviezen op Paleis Het Loo'. Door de 
Keramiekstichting Smeele Van der Meulen kan dit artikel integraal worden 
aangeboden en hoeft het niet ingekort te worden.  

- Speciaal aandacht voor het verschijnen van Vormen uit Vuur 250 in themajaar dat 
samenvalt met het 70-jarig bestaan van de vereniging. Dit wordt een dubbeldik 
nummer waarvoor subsidie wordt aangevraagd. In het nummer staan de leden 
centraal. De resultaten van het ledenonderzoek worden gepubliceerd, leden 
vertellen over hun favoriete nummer en illustere leden worden geïnterviewd. Ook in 
dit nummer komen Engelse samenvattingen, zodat dit nummer ook internationaal 
aantrekkelijk is.  

- In het themajaar 2023 ‘Zien en Gezien Worden’ willen we op zoek gaan naar de leden 
en doet de vereniging een oproep om onderwerpen die leden graag aan het licht 
willen brengen te delen en contact op te nemen met de redactie.  

- Vanuit de zaal zijn enkele opmerkingen en vragen over het ledenonderzoek en het 
internationale aspect van Vormen uit Vuur. Vormen uit Vuur wil met een Engelse 
samenvatting ook internationaal geïnteresseerden in keramiek- en glas bereiken of 
internationale kennis aantrekken. Anderstalige artikelen kunnen vertaald in het 
Nederlands in Vormen uit Vuur worden opgenomen. Wat betreft de wensen van de 
leden is het lastig om iedereen te bedienen. Het ledenonderzoek heeft hier meer 
inzicht in gegeven. De vereniging neemt alle suggesties en opmerkingen ter harte. 

 
6. Behandeling jaarrekening 2021 
Willem Steenkamp geeft een toelichting op de jaarrekening 2021.  



- 2021 is afgesloten met een positief resultaat en het eigen vermogen is toegenomen. 
Daarmee zijn de tekorten van twee jaar terug niet geheel opgevangen, maar wel een 
groot deel ervan. Het eigen vermogen kan als buffer dienen bij grote tegenvallers. 

- Overschot van 1.900 euro is met name te danken aan het werk van hoofdredacteur 
Gerda Brust voor het werven van advertenties. In de opbrengsten zit een duidelijke 
stijgende lijn ten opzichte van  2 a 3 jaar geleden.  

- De begroting voor Vormen uit Vuur hebben we per nummer met 500 euro verhoogd.  
- Vorig jaar heeft de ALV ingestemd met een contributieverhoging van 5 euro. Met de 

huidige inflatie is dit een goed besluit geweest, gezien de stijgende energiekosten en 
papierprijzen.  

- Netty Bussink heeft afgezien van de vrijwilligersvergoeding. Dit is een groot gebaar 
en wordt zeer gewaardeerd. Dit gegeven is terug te vinden in de cijfers.  
 

7. Verslag van de kascommissie 
Deheer M. van Balen doet verslag namens de kascommissie. Van Balen heeft samen met 
Deheer H. Goldschmidt de boeken gecontroleerd. Dit heeft een correct beeld gegeven van 
het vermogen en het resultaat. De Kascommissie adviseert de ALV het bestuur decharge te 
verlenen voor het in 2021 gevoerde financiële beleid. Cees Broekhof bedankt Goldschmidt 
en Van Balen voor hun tijd en moeite.  
 
8. Vaststelling jaarrekening 2021 (stemmen) 
De jaarrekening 2021 wordt door de ALV vastgesteld. 
 
9. Decharge van het bestuur (stemmen) 
De ALV stemt in met de decharge van het bestuur 
 
10. Vaststelling begroting 2022 (stemmen) 
De begroting is op de website van de vereniging in te zien. Dit jaar wordt een grote uitgave 
van 4.000 euro begroot voor de aanpassing van de website. Vanuit de ALV zijn er 
opmerkingen over dit punt van de begroting. Naar aanleiding hiervan worden de kosten en 
de offerte voor de aanpassing van de website herzien. Er zullen meerdere offertes worden 
aangevraagd. Wanneer de begroting op dit punt naar 2.000 euro wordt aangepast gaat de 
ALV met dit voorstel akkoord.  
De huidige statuten schrijft voor dat jaarlijks door de ALV wordt bepaald tot welk bedrag het 
bestuur tot uitgaven kan besluiten. Die grens is nooit bepaald. In de nieuwe statuten stelt 
het bestuur voor om van die grens 5.000 euro te maken. Het bestuur heeft dan toestemming 
van de ALV nodig voor uitgaven boven de 5.000 euro. 
 
Benoeming kascommissie 2021 (stemmen) 
Deheer H. Goldschmidt treedt dit jaar af als kascommissielid. Cees Broekhof bedankt hem 
voor zijn inspanning en betrokkenheid. Deheer W. De Bruijn en Deheer M. Van Balen zijn 
bereid gevonden om in de kascommissie zitting te nemen. Mevrouw E. Siemons neemt als 
reserve kascommissielid zitting.  
 



11. Rooster van aftreden 
 Eerste keer in 

functie                       
Aftreden                      Benoembaar                         Na herbenoeming 

 
Roosmarijn 
van Beemen 

21-06-2014 2023 Nee n.v.t. 

Cees Broekhof 21-06-2014 2023 Nee n.v.t. 
Anna 
Koldeweij 

06-06-2015 2024 Nee n.v.t. 

Anniek 
Manshanden 

25-06-2016 2022 Ja 3e termijn 

Willem 
Steenkamp 

25-06-2016 2022 Ja 3e termijn 

 
Bestuurssamenstelling (stemmen) 
Anniek Manshanden en Willem Steenkamp treden af en zijn herbenoembaar. Het bestuur 
stelt voor om Anniek Manshanden en Willem Steenkamp te herbenoemen. De ALV stemt in 
met de herbenoeming van beiden. 
 
12. Rondvraag en sluiting 
Anniek Manshanden licht excursies naar het Kunstmuseum en het Nationaal Glasmuseum 
toe. Willem Steenkamp bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen voor de komende 
jaren. Cees Broekhof bedankt redactie, bestuur, vormgever, Jan Willem Put en adverteerders 
voor hun bijdragen.  
 
 
   
 
 
 
 


