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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2021 
 
Aanwezig: 37 leden en 6 bestuursleden 
Afwezig met bericht bestuur: 1  
Afwezig met bericht Vishal-leden: 14 
 
Een moment van aandacht voor de ons ontvallen Vishal-leden John van Poelgeest, Erik van Spronsen 
en Teus van de Berg-Been. Michèle Baudet laat weten dat zij bezig is om ‘De BAVO-kijkertjes’ van 
haar tante - Teus van den Berg-Been - alsnog een plek te geven in de Haarlem. 
 
1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen 

Loes van Campen opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Na perioden van een gesloten Vishal en de laatste ledenvergadering van een jaar geleden is het 
fijn om elkaar in groter gezelschap weer te zien en te spreken.   
Goed nieuws is ook dat De Vishal is opgenomen in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) van de 
gemeente en ontvangt een meerjarige subsidie voor exploitatie en huisvesting. De hoogte van 
het subsidiebedrag is nog niet bekend. Na vaststelling van het Cultuurplan en aan de hand van 
een meerjarige subsidieaanvraag 2022-2024 maken gemeente en betreffende BIS instellingen 
prestatie afspraken met elkaar. 

 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

2. Notulen van de Alv van 24-09-2020 
Deze zijn akkoord. 
Gevraagd wordt of de concept-notulen van de ledenvergadering(en) eerder kunnen worden 
toegestuurd, omdat er een te grote tijdsperiode zit tussen de ledenvergaderingen en de notulen 
dan niet meer voldoende actueel zijn. 
 

3. Benoeming/herbenoeming/vertrek 
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoemingen en herbenoemingen van 
onderstaande personen: 

• Nieuwe bestuursleden: Ninet Kaijser en Jolanda Prinsen; 

• Herbenoeming van de bestuursleden: Loes van Campen en Tonneke Sengers voor een 2e 
termijn drie jaar, tot september 2024; 

• Benoeming van Mirjam Hijstek in de ballotagecommissie die de plaats inneemt van Celina 
Yavelow. 

• In de vorige Alv is al melding gemaakt van het vertrek van Margreet Bouman (artistiek 
coördinator), Evert Jan Bouman (secretaris) en onlangs Rutger van der Tas (bestuurslid). 
Van hen is inmiddels afscheid genomen in petit comité.  

• De zakelijke coördinatoren Wendy Tjalma en Meta van der Meijden nemen tussen  
1 november en 1 december afscheid om  - ieder voor zich - nieuwe wegen in te slaan. 
Inmiddels hebben zij de leden over hun vertrek via een ledenmail op de hoogte gebracht.  
Het bestuur heeft een advertentie opgesteld voor een nieuwe zakelijk coördinator. 
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Deze wordt geplaatst op de website Culturele Vacatures en op de website van De Vishal.  
Er kan worden gereageerd tot 1 oktober. Naar verwachting zullen gesprekken plaatsvinden in de 
tweede week van oktober. 
 

4. Financiën  
Er is een gecorrigeerde jaarrekening gestuurd ivm. een foutje: huuruitgaven waren per maand 
vermeld en dat moet zijn op jaarbasis.  
De inkomsten zijn – mede door Covid-19 – lager geweest dan voorafgaande jaren. Veel kosten 
liepen gewoon door, maar er werden tijdens de sluiting geen kunstwerken verkocht (of 
versnaperingen bij openingen) etc.  Kortom, de opbrengsten waren minder.  
Het bestuur heeft de sluiting gebruikt om te investeren in het gebouw. De balie werd geheel 
vernieuwd en er werd verder in LED geïnvesteerd, alle verlichting is nu LED. De jaarrekening 
wordt akkoord bevonden. 
 
Alice Brasser vraagt in het kader van financiën, of De Vishal niet meer aandacht kan geven aan de 
verkoop van werk. Uit de jaarrekening van 2019 blijkt een bedrag van € 12.243,- aan verkoop- en 
overige opbrengsten. Uit 2020 een bedrag van € 3.189,- dat door Covid-19 een stuk lager ligt.  
 
Verkoop- en overige opbrengsten    2019  2020 
Provisie kunstverkoop (30% van een verkoop) 3.318  1.895    
Opbrengst locatieverhuur    2.219  1.051  
Overige verkoopopbrengsten   6.706     243 
       --------  -------- 
Totaal                            12.243  3.189  
 
Na discussie over meer aandacht voor de verkoop van werk, worden de volgende voorstellen 
gedaan: 
o Bij openingen één of twee mensen aanwezig laten zijn die alert zijn op mogelijke kopers en 

actief benaderen.  
o Instellen van een werkgroepje ‘verkoopbevordering’. 
o Een workshop ‘hoe verkoop ik een kunstwerk’, zowel voor de leden als voor de vrijwilligers. 
o In het kader van verkopen kan ook worden gedacht elk lid 2 x 3 uur (= 2 diensten per jaar) te 

laten meedraaien met een vrijwilliger. De vrijwillige baliemedewerkers zorgen dan voor alle 
praktische zaken, als sleutel, opening et cetera. De vergadering vindt dit laatste een 
uitstekend voorstel. E.e.a. betekent dat dit geïmplementeerd moet worden in het 
balierooster. Leida Andrea is de roosterplanner. Alet Pilon wil de roosterbegeleider voor de 
leden van De Vishal worden en gaat dit samen verder met Leida (en Marianne Lammersen) 
vormgeven. Afgesproken wordt als een lid is ingeroosterd - en men kan op de afgesproken 
datum niet - dat zelf (zo gaat dat ook bij de vrijwilligers) onderling actie wordt ondernomen 
om een baliedienst te ruilen. 
 

5. Toelichting van de artistiek coördinator Renée Borgonjon over:  
o BORING FESTIVAL. Renée introduceert Maarten Claus (van st. Klein Haarlem/Parksessies).  

Maarten is één van de organisatoren en geeft uitleg over het festival. St. Klein Haarlem is 
gevraagd een nieuw festival in Haarlem te organiseren waar nagenoeg alle culturele 
instellingen aan meedoen op 28 en 29 januari 2022. De Vishal is het festivalhart, dat 
betekent een heel weekend vol reuring: een optreden van Oorbeek (7-koppige rare-jazz-
avant-rock groep), een 15e eeuws schilderij in graffitivorm, een vormgegeven bar en nog veel 
meer. Hiphop in het Teylersmuseum, kortom ‘het onverwachte in het bestaande’. 
De leden van De Vishal worden van harte uitgenodigd om ook met ideeën te komen.  
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Als je een idee hebt, hoeft dat niet in De Vishal plaats te vinden, het mag ook op een andere 
locatie. Tot half oktober kunnen er voorstellen worden ingediend bij Renée Borgonjon, 
Tonneke Sengers en Maarten Claus. 
 

o DE LEDENTENTOONSTELLING. Het thema van de Kunstlijn, die dit jaar op 6 en 7 november 
plaatsvindt, is ‘Verlichte Verdwaling’. Complementair aan dit thema staat de 
ledententoonstelling in De Vishal, van 30 oktober t/m 21 november, in het teken van 
‘Dwaalwegen’. Tijdens de opening op 29 oktober geeft schrijfster en filosofe Joke J. Hermsen 
een lezing over dit thema. Vijftig leden hebben zich inmiddels opgegeven. Te midden van een 
labyrintisch parcours zullen de werken worden getoond aan de muren en op een 
meterslange tafel. Dit parcours nodigt de bezoekers van de ledententoonstelling uit om meer 
tijd te nemen om de werken te bekijken, even te vertragen en zelf te dwalen, verschillende 
keren oog in oog te staan met hetzelfde werk, net zoals de kunstenaar in het atelier, waar 
het proces centraal staat..  
 

o INDIENEN VAN DE TENTOONSTELLINGSAANVRAGEN. Dit kan voortaan 2 x per jaar.  
De aanvragen voor de tweede helft van 2022 kunnen vóór 1 november 2021 worden 
ingediend. De volgende ronde voor het indienen van een tentoonstellingsaanvraag, voor 
exposities in de eerste helft van 2023, staat gepland voor 1 mei 2022. Dit zal ook gemeld 
worden op de website en in een ledenmailing. 
 

o INRICHTEN VAN EXPOSITIES. Bij exposities is het van belang dat kunstenaars grotendeels zelf 
hun werk (de)installeren en video’s e.d. zo worden ingesteld dat ze met één druk op een 
knop aan- en uitgaan (of zelf dagelijks langskomen om alles aan- en uit te zetten). Verder is 
er technische ondersteuning bij de opbouw van de tentoonstellingen voor één dag.  
Marianne Lammersen vertelt dat zij als curator een dagdeel heeft meegelopen met een 
vrijwilliger en dat iedere curator van een tentoonstelling in de Grote Zaal aanraadt.   
Er is geen snellere manier om er achter te komen of alles naar behoren werkt, en in 
samenspraak met de vrijwilliger(s) ontdekken/horen of er nog  (andere) onvolkomenheden 
zijn die om een oplossing vragen.  
 

6. Rondvraag 

• 5 november opent De Kunstlijn in de Gravenzaal. De Vishal wil daarbij aansluiten en opent 
om 20.00 uur de deuren met de al lopende tentoonstelling ‘Dwaalwegen’. Tonneke Sengers, 
Ninet Kaijser, Marianne Lammersen en Didi Overman willen de gastvrouwen zijn voor deze 
avond.  

• De kunstwerken uit het nalatenschap van Bart Spoorenberg worden geveild. De data voor 
bezichtiging en veiling zijn 27, 28 en 29 november. De opbrengst is voor De Vishal. Daarnaast  
heeft De Vishal een legaat ontvangen van € 5.000,- eveneens uit het nalatenschap van Bart 
Spoorenberg. Een deel daarvan wordt besteed aan een aangeklede borrel voor de 
vrijwilligers. 

• De boekensale zal plaatsvinden in het weekend van 11 en 12 december.  

• Roni Klinkhamer vertelt dat zij nog een aantal catalogi uit 1998 van de tentoonstelling ‘Zien is 
geloven’ in haar bezit heeft. Ze zou graag zien dat deze naar De Vishal komen, mogelijk om 
uit te delen of voor een kleine bedrag aan te schaffen? 

• Arthur Kempenaar wil i.s.w. met  Peter Stufkens weer de cursus ‘Wild tekenen’ opstarten op 
een dinsdag- of een woensdagavond, zowel voor Vishal-leden als belangstellenden van 
buiten.  

• Hans Bossmann vraagt aandacht voor de De Volkshochschule Osnabrück en de Muziek- en 
kunstschool Osnabrück. Deze organiseren in de zomervakantie van 2022 een zomer-
academie. Voor dit project willen zij graag samenwerken met Haarlemse kunstenaars.  
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Dit houdt in dat zij zes artistieke cursussen willen aanbieden aan jongeren en volwassenen, 
waarvan er drie door plaatselijke kunstenaars en drie door Haarlemse beeldend kunstenaars 
zullen worden gegeven. In verband met het rondkrijgen van de financiering komen de 
initiatiefnemers deze zomer graag in contact met kunstenaars die mee willen doen.  
Informatie: 
Melissa Biesmans, stadsambassadeur van Haarlem in Osnabrück. 
Melissa is bereikbaar via haar Facebookpagina ‘Stadsambassadeur Haarlem-Osnabrück’, 
+495413232123 of via botschafterin-nl@osnabrueck.de 
Aanmelden:  
Volkshochschule der Stadt Osnabrück Programmbereich Kunst | Kultur Angelika Schlösser 
Bergstraße 8 49076 Osnabrück Tel. +49 541 323-4406 oder schloesser@vhs-os.de 
Zie ook de ledenmailing van 12 juli 2021. 

 
Loes sluit de vergadering af.  
 
Hélène Box-de Jong 
secretaris 
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