
Zwolse Kunstvrienden verslag Algemene Ledenvergadering 14 mei 2019  

Afmeldingen: mw. Gravesteijn, mw. Mollema, hr. van Vilsteren, hr. en mw. 
Ambagtsheer, hr. en mw. Voorhuis. 

1. Opening 

Welkom door voorzitter Annelies Levison. Dit is het eerste jaar dat we bestaan 
als vereniging van Zwolse Kunstvrienden en dat is een bijzondere avond waard. 
Er is afgelopen jaar veel energie gestoken in communicatie via de website om 
alle informatie over onze activiteiten door te geven. Om uzelf op te kunnen 
geven en te betalen, om achtergrondinformatie op te zoeken en om nog eens 
na te zoeken wat we deden. We maken ook gebruik van sociale media zoals 
facebook, twitter en Instagram, nodig om jongere mensen van dienst te 
kunnen zijn., 

De scope in onze statuten is na het wijzigen van de statuten vorig jaar 
uitgebreid met architectuur, film en design.   

Er zijn de nodige transitiekosten gemaakt in 2108. We hebben nieuwe statuten 
op laten stellen door een notaris en deze verstuurd naar alle leden. Een nieuwe 
website lieten we ontwerpen. Dit zijn éénmalige startkosten. 

Als bestuur conformeren wij ons aan de uitgangspunten van Governance 
Cultuur Code. Met onder meer transparantie in het jaarverslag, het financieel 
beleid en controle.  

Een van onze doelstellingen is fondsenwerving voor kunst in Zwolle en 
omgeving. De vereniging stelt zich ten doel het wekken van belangstelling voor 
en duiden van cultuur en beeldende kunst in brede zin, zoals oude (Zwolse) 
kunst, moderne kunst, hedendaagse kunst, architectuur, fotografie en film & 
design. 

Fraterhuis ontvangt donaties van Zwolse Kunstvrienden. Via beginscherm en 
promotiepraatje vooraf bij kunstfilms of bij colleges leveren deze de nodige 
nieuwe vrienden op. Met directeur Henriëtte Boerhof gaan we een strategie 
maken waarmee we nog beter samen in de markt komen. 

Terugblik 2018  

Annelies licht een forse en aantrekkelijke lijst toe waar enthousiast door 
Vrienden aan deelgenomen is. Kort geleden bezochten we de ontwerpfabriek 
CIBAP en designmuseum Den Bosch en we hebben contacten met het Zwols 



Architectuur Platform (ZAP) gelegd. We zoeken ook samenwerking met 
Allemaal Zwolle als straks het Drostenhuis klaar is na een grondige verbouwing. 
Met Anningahof, Fundatie, Voerman museum, Kunstwegen. We zoeken 
samenwerkingsvormen om elkaar te versterken in Zwolle en omstreken. 

2. Verslag vorige vergadering 15 mei 2018  

Hr. Wijdeveld merkt op dat de begroting 2018 is goedgekeurd maar dat dit niet 
in het verslag is gemeld. Secretaris zal dit aanpassen. Het verslag wordt 
goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

3. Portefeuilles bestuursleden worden doorgenomen. Er is een vacature voor 
de functie van penningmeester. Margriet Jansen is nieuw bestuurslid voor de 
excursiecommissie.  Samen met Riet Overberg plant en begeleidt zij de 
activiteiten van de commissie.  Margriet geeft de vergadering een vooruitblik 
op 2019 met voorbereiding van een bezoek aan Dutch Design week en bezoek 
LocHal in Tilburg in 2020. 

Anita Middel, nieuw bestuurslid PR en Communicatie, zal samen met Han de 
Carpentier Wolf een aanvalsplan maken om meer nieuwe vrienden te 
enthousiasmeren lid te worden. 

4. Mutaties bestuur. 

Joke Leeuwenburg en Pel Both treden af en zijn niet herkiesbaar. 

Annelies spreekt Joke Leeuwenburg toe. Waar kunst is was Joke vele jaren 
actief. Jaren geleden al in het bestuur van het Stedelijk Museum Zwolle en 
vanaf 2008 weer in het excursiebestuur van de Vrienden. Joke heeft veel 
georganiseerd en onder haar leiding floreerde de excursiecommissie. Uiteraard 
in samenwerking met Pel Both en Greetje Huijgen. Joke is zeer betrokken 
geweest bij de overgang van Vrienden SMZ naar Zwolse Kunstvrienden maar na 
11 jaar vindt ze het tijd om te stoppen. Haar inzet en energie waarderen wij 
enorm. 

Dan is Pel Both aan de beurt om hartelijk toegesproken te worden. Pel had een 
dubbele taak. Financiën en excursiecommissie. Een handige combinatie want 
Pel hield graag de hand op de knip. Helaas kreeg Pel problemen met zijn 
gezondheid en hij moest zijn taak neerleggen. Hij is altijd energiek geweest en 
wij zullen zijn geestige kwinkslagen missen! 

5. Financiën door Han de Carpentier Wolf. 



Han is de tijdelijke vervanger van Pel Both. Hij licht de balans en de 
resultatenrekening 2018 toe. 

Bij de begroting van 2018 zijn de kosten van drukwerk  omhoog gegaan. Dit 
kwam door statutenwijziging waarbij onze leden, exact volgens de regels, 
schriftelijk hiervan in kennis gesteld moesten worden.  

De heer Wijdeveld merkt op dat het jammer is dat gegevens van 2017 hier niet 
naast staan en voor hem is het niet verklaarbaar dat veel leden weg zijn 
gegaan. Pel Both benadrukt dat het beeld vertroebeld is omdat destijds de 
nodige leden meer dan 25 euro hebben gedoneerd als vrijwillige bijdrage. Die 
tendens lijkt helaas wat afgenomen te zijn. In de toekomst zullen wij de 
vrijwillige hogere bijdrage als donaties gaan boeken.  Han verduidelijkt dat het 
DNA van de vereniging is veranderd. Vroeger waren we te gast in het Stedelijk 
Museum. Nu moeten we extra kosten maken voor huur. Ook de digitalisering 
vergt de nodige investeringen.  

Han licht toe dat inkomsten uit contributie dit jaar uitkomen op zo’n 8800 euro.  
Bij de start van Zwolse Kunstvrienden waren er 298 adressen. Nu staan we op 
329, waarbij Vincent Robijn, directeur van HCO en Allemaal Zwolle 330ste vriend 
is geworden op deze dag. Dit is een groei van 10%.   

Dit jaar hebben wij na aftrek van de bestuurskosten nog een surplus van zo’n 
3100 euro, dat in potentie aangewend zou kunnen worden voor goede doelen.   

Meer in het algemeen bestaan onze opgebouwde geldmiddelen onder meer uit 
legaten en schenkingen en bedragen deze op dit moment ongeveer 78.000 
euro. Conform ons Financieel Reglement mogen wij maximaal 5000 euro per 
jaar uit deze pot halen. We hebben Fraterhuis en Academiehuis/ Grote Kerk 
gedoneerd en met Allemaal Zwolle, opvolger van Stedelijk Museum Zwolle 
zullen we in de toekomst mogelijk gaan samenwerken.  

Bij donaties is het een belangrijk uitgangspunt dat wij als tegenprestatie zoveel 
mogelijk publiciteit proberen te verwerven ten faveure van onze rol en 
positionering als fondsenwerver en donateur. De ambitie is om met het 
aanvalsplan meer leden te werven zodat we in 2020 400 adressen hebben.  

Verslag kascommissie. De heer Heilhof heeft samen  met mevrouw Jaarsma de 
stukken gecontroleerd bij Pel Both en leest het verslag voor. Hij geeft het 
advies aan de algemene ledenvergadering om:  



De jaarrekening en de verantwoording over 2018 goed te keuren, en het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid.  Mw 
Jaarsma neemt afscheid. De heer Spikman zal haar plaats innemen. 

Han geeft een toelichting op de begroting en vraagt bij acclamatie goedkeuring 
voor de begroting. De ALV keurt vervolgens bij acclamatie de begroting goed. 

De heer Wullink heeft een vraag over het financiële reglement. Dit is terug te 
vinden op de website.. 

Anita Middel stelt zich kort voor. Wat wil ze gaan doen. Onderzoek naar 
marktpositie, waar zitten onze  doelgroepen en waarom is het zo leuk om lid te 
zijn van de Zwolse Kunstvrienden. Wat zijn leuke dingen die we met ons fonds 
kunnen doen. We willen graag een gidsfunctie hebben in kunst. Het is fijn om 
met een groep kunst te bezoeken. Met vertrouwde mensen. Hoe bereiken we 
dit? Via advertentie en oproep voor alle leden. Neem iemand mee! Ideeën zijn 
welkom. Laat het ons weten. We willen naar 400 adressen. 

Mevrouw Ras geeft een compliment over de timing van een artikel in de 
Swollenaer over bezoek aan het Rijksmuseum Amsterdam met boottocht. 

6. Jaarverslag secretaris. 

Dit is kort maar krachtig. Geen bijzonderheden. Goedgekeurd met dank aan de 
secretaris. 

7. Rondvraag. 

De heer Spanjaard heeft een ‘rondopmerking’. Hij is zeer kritisch geweest 
rondom de transitie van SMZ naar Zwolse Kunstvrienden. Na 1 jaar hard 
werken geeft hij het bestuur een compliment met het feit dat het gelukt is 
Zwolse Kunstvrienden tot een ongelofelijk vitale club te maken. 

Mevrouw Huijgen heeft een vraag over evenementenplan 2019. Zij mist de 
excursie naar het buitenland. Deze reizen hebben altijd vele nieuwe leden 
verworven, door een niet zo makkelijk toegankelijk land te bezoeken eens in de 
2 jaar. 

Annelies geeft aan dat het op dit moment teveel energie kost. Misschien kan 
het later weer opgepakt worden. 

De heer Heilhof merkt op dat er 2 bestuursleden zijn afgetreden en dat er 2 
nieuwe bestuursleden zijn gekomen. Maar wie heeft ze benoemd? Dit moet 
volgens de statuten wel met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. 



Bij acclamatie worden de nieuwe bestuursleden goedgekeurd en dit zal ook in 
het verslag worden vermeld. 

Annelies heeft nog een afsluitende quizvraag: onder welke rubriek staat het 
financiële reglement goede doelen op de website? Pel Both weet het 
antwoord: ‘Over Ons’ en wint een aardigheidje. 

Annelies dankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en roept iedereen op 
om te blijven voor een drankje en te luisteren naar de muziek van Steel Sally, 
georganiseerd ter gelegenheid van deze feestelijke eerste jaar viering. 

 


