
VERSLAG VAN DE ALV VVE  17 MEI 2015 IN ASTEN.

Aanwezige leden: Aad Breevaart, Ron van Doorn, Marchinus Hofkamp, Sjef Horsten, Huig  
en Loes Kerkhof, Dolf Middelhoff, Paul en Ted Raedts, Nanette van Waes.

Aanwezig van het bestuur: Dick Broer, penningmeester, Hans Hamers, webmaster, Trudy 
van Dinter-Bons, secretaris.

Afwezig met kennisgeving: Jaap Barendregt, Eveline Boswinkel, David van Duuren, Pieter 
van den Hombergh, Herman de Jonge, Johannes Leeuwenburg,  Javier Lopez Pinon, 
Boudewijn Meijer, Ben Nijenhuis, Paul Storm, Jos Weerts.

1.Opening en vaststellen van de agenda.                                                                   
Paul Raedts opent de vergadering om 13.15 uur en heet iedereen hartelijk welkom. Hij zal 
vandaag Jos Weerts vervangen die plotseling uitgezonden is naar Nepal. Hij vraagt of ieder 
kan instemmen met de voorgestelde agenda. Iedereen gaat akkoord.

2. Openingswoord van de voorzitter.
Als eerste wordt het plotselinge overlijden van Tom Hoebee gememoreerd. Wij verliezen in 
Tom een betrokken en gewaardeerd lid.
Ons lid, Paul Storm, jurist, heeft ons er op gewezen dat er deze vergadering geen geldige 
besluiten kunnen worden genomen, omdat de oproep voor deze vergadering te laat, namelijk
op 9 mei 2015, is verstuurd. In de Nieuwsbrief van december 2014 en opnieuw in die van 
maart heeft wel al een duidelijke aankondiging gestaan van plaats en tijdstip van de ALV, 
maar geen agenda. We zullen de te nemen besluiten vandaag als ‘voorlopig’ beschouwen.

3. Notulen van de ALV van 21 september 2014.
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd na een kleine correctie van de naam 
van Nanette bij punt 4.
Sjef Horsten stelt een aantal vragen bij dit verslag:
- wat heeft het bestuur gedaan aan het breder profileren van de VVE? 
Het bestuur heeft contact gelegd met het bestuur van de Vereniging Verre Culturen Delft 
(VVCD), dit is het vroegere Nusantara. Hier zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.
Het bestuur heeft ook contact met de Vereniging Volkenkunde Breda (VVB). Wij plaatsen de 
data van hun lezingen op onze website. 
Contacten met Vrienden van Musea staan op de rol. 
- In zijn contacten met conservatoren krijgt hij te horen dat zij verbaasd zijn over het bestaan 
van 2 etnografische verenigingen in Nederland. 

4. Verslag van de secretaris. 
Wij kennen maar 1 algemene vergadering per jaar: de A.L.V. Dit verslag beslaat de periode 
tussen de 2 laatste A.L.V.’s: het loopt van juli 2014 tot mei 2015.
Het hele verslag is te lezen op de website.
Naar aanleiding van het verslag ontstaat er discussie over het verbreden van de basis. 
- Niet alleen de focus op Afrika, maar ook andere culturen en werelddelen er bij betrekken.
Antwoord van Hans Hamers: De kernfunctie van de VVE is het verbreden van de kennis van 
etnografica. Op de website worden naast Afrika ook Indonesië en Melanesië genoemd. Door 
middel van het de website en het uitbrengen van Nieuwsbrieven en een Jaarboek vervullen 
we deze missie.
- Wat is er terecht gekomen van de adviezen van de werkgroep?
Het bestuur denkt de communicatie met de leden versterkt te hebben met het uitbrengen van
de Nieuwsbrieven. Kortgeleden hebben we een kleine enquête gehouden, de uitkomsten zijn
binnenkort te lezen op de website.
De leden van de werkgroep hebben aangegeven dat zij niet de uitvoerders zullen zijn. 
Het is niet nodig dat er een vaste werkgroep komt, maar enkele leden die zich in willen 
spannen voor de uitvoering van een of meer projecten zijn meer dan welkom. 



Verzoek aan leden die ideeën hebben: geef ze door aan het bestuur.
Een idee dat we mee zullen nemen: een speciale rondleiding over de expositie die het Leer- 
en Schoenmuseum in Waalwijk dit jaar zal openen. Enkele leden hebben objecten daarvoor 
uitgeleend. Met een advies van de werkgroep om korting op beurzen te organiseren, is nog 
niets gedaan.
Marchinus Hofkamp vertelt wat over de contacten die de vereniging Tribale Kunst en Cultuur 
heeft met de zustervereniging in Duitsland. De Duitse vereniging is zeer actief, maar heeft 
niet meer dan 150 leden. Hun laatste Tagung in Berg en Dal is niet druk bezocht door 
Nederlandse leden van de werkgroep.
Sjef Horsten: via zijn contact met een conservator van de MAS kan hij proberen een 
rondleiding door de tempel van de Jainisten in Antwerpen te organiseren.(het Jainisme is 
een subgroep van het Hindoeisme). Dit klikt interessant, hij zal hierover nog een mail sturen.
S.H. vraagt ook of we kunnen nagaan of er een verslag is gemaakt van de lezing over het 
Jainisme die de VVB onlangs heeft georganiseerd.
- heeft het bestuur al eens geïnventariseerd of er in Vlaanderen potentiele leden wonen?   
- regionale werkgroepen: de werkgroep in Brabant komt regelmatig bij elkaar. In andere 
regio’s komt dit kennelijk niet van de grond.
Er ontstaat nu een discussie over het verspreiden van de namen en adressen van leden.
Waarom niet achter het gesloten deel van de website. Antwoord van het bestuur: iedereen 
kan lid worden, dus iedereen kan in theorie bij de adressen. Hans H.: digitaal verspreiden 
adressen zich snel. Marchinus vertelt dat hij de ledenlijst wel rond stuurt, op verzoek kunnen 
leden anoniem blijven.   
De vergadering neemt een voorlopig besluit: Leden die meer contact willen hebben op 
regionaal niveau kunnen de secretaris benaderen voor namen en adressen van leden in hun 
regio. In de volgende nieuwsbrief zullen we een artikel opnemen over de kring Brabant.

5. Verslag van de penningmeester over 2014.
De penningmeester constateert een voordelig  saldo van Euro 1.232,--. 
In vergelijking met de prognose is dit een financieel gunstig resultaat. Dit is te danken aan 
lagere drukkosten voor het Jaarboek plus een bijdrage van een adverteerder.  Verder bracht 
Museum Bronbeek ons geen kosten in rekening voor zaalhuur voor de ALV in 2014 en 
waren er geen kosten voor een stand bij de Duif.
Prognose 2015: mogelijk is de exploitatie niet helemaal sluitend bij een uitgangspositie van 
92 betalende leden en het uitbrengen van een Jaarboek in een oplage van 300 stuks, maar 
een beperkt tekort kan uit de reserves worden opgevangen.
- Sjef Horsten vraagt zich af of de indeling van het financiële verslag van de penningmeester 
wat opgeschoond kan worden. Hij mist waarderingsgrondslagen en er wordt niet voorgesteld
het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen. Verder mist hij de decharge voor het 
bestuur.
De penningmeester zegt toe deze opmerkingen mee te nemen.
Er ontstaat enige discussie over de hoogte van de contributie. Bij andere verenigingen, ook 
bij de werkgroep van Marchinus, ligt de contributie lager. Het bestuur neemt deze 
opmerkingen mee. Huig Kerkhof brengt in om na te denken over niet-betalende echtgenotes 
die wel deel nemen aan een (huis)bezoek.
Paul Raedts is voorstander van het stimuleren van de regionale kringen; geef daar maar wat 
geld aan uit. In het algemeen: meer naar buiten treden.

6. Verslag van de kascommissie.
De kascommissie heeft bestaan uit mevrouw Ted Raedts en de heer Huig Kerkhof. Mevrouw
Ted Raedts wordt voorlopig met terugwerkende kracht benoemd. De benoeming van de heer
Huig Kerkhof was in 2014 stilzwijgend verlengd.



Zij hebben de financiële administratie in orde bevonden en brengen hun complimenten aan 
de penningmeester over. De vergadering keurt het verslag goed en verleent het bestuur 
decharge voor het gevoerde beleid.
De leden van de kascommissie stellen zich weer beschikbaar voor volgend jaar. De heer 
Huig Kerkhof moet formeel opnieuw benoemd worden voor de boekjaren 2014 en 2015; 
deze voorlopige benoeming geschiedt bij acclamatie.

7. Verslag van de webmaster.
Voor hij kan beginnen komt er een opmerking vanuit de zaal: “het is een mooie website, 
maar hoe kom je erop?” 
Hans Hamers legt uit: ieder lid krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord, dit verloopt 
automatisch. Het wachtwoord kun je zelf wijzigen. Ben je je wachtwoord kwijt dan kun je zelf 
een nieuw wachtwoord aanmaken. 
Hans zegt toe om het printen van een tekst vanaf de website, zoals bijvoorbeeld het verslag 
van de vorige ALV, makkelijker te maken. Hij zal alle officiële stukken als een pdf. opnemen.
Hij heeft een analyse van de bezoekers aan onze website in de afgelopen maand gemaakt. 
Daaruit blijkt dat er 763 bezoekers zijn geweest. Hieronder ook veel buitenlandse bezoekers.

Vraag: wat doen zij op onze website? Hans.: zij kunnen de Engelstalige stukken lezen.
Voorstel: maak het Engelstalige bezoekers ook mogelijk lid te worden door de procedure ‘lid 
worden’ ook in het Engels  te vermelden.
Via de website kun je lid worden – zie ‘Contact’. Hans zal een link op de homepage maken 
naar ‘Contact’ om het makkelijker te maken lid te worden.

8. Rooster van aftreden.
Hans Hamers maakt sinds 2011 deel uit van het bestuur, zijn eerste termijn is nu afgelopen.
Hij stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.
Een voorlopig besluit is het opnieuw benoemen van Hans Hamers als webmaster.

9. Externe contacten:
Zoals eerder in dit verslag genoemd heeft het bestuur contact gelegd met de Vereniging 
Volkenkunde Breda en de Vereniging Verre Culturen Delft. Deze twee verenigingen richten 
zich vooral op het geven van lezingen voor leden en belangstellenden. Wij onderzoeken de 
mogelijkheid leden onderling de mogelijkheid te bieden aan elkaars lezingen/activiteiten deel 
te nemen.

10. Activiteiten en plannen:
Nanette Waes en Sjef Horsten zullen samen bestaande en nieuwe plannen inventariseren 
en waar mogelijk organiseren.
In de Nieuwsbrief komt een oproep aan de leden om ideeën te melden bij de secretaris.
In de Nieuwsbrief komt ook de informatie dat wij een voorlopig besluit hebben genomen om 
Nanette en Sjef de ledenlijst toe te sturen. 

11. Dolf Middelhoff, de vormgever van het Jaarboek, informeert ons.
Het is de bedoeling dat het Jaarboek medio juni uitkomt, het bevat 108 pagina’s en heeft als 
thema: de verzamelaar en zijn object. Ook dit keer was het weer veel werk in eigen vrije tijd, 
maar zoals het er naar uit ziet de moeite waard.
Het bestuur vergadert 1x per jaar met de redactie: het gaat dan om een evaluatie van het 
gepresenteerde Jaarboek en een inventarisatie voor het volgende Jaarboek.
- kunnen de artikelen, in het kader van het breder maken van het aandachtsgebied van de 
vereniging, dit ook weerspiegelen?
- een idee voor het volgende Jaarboek: Unesco verdrag.
- Stephan Nies wordt genoemd als mogelijke schrijver van een artikel over India.



- Hans Hamers kent iemand die zou kunnen schrijven over eskimo kunst.
We zullen deze ideeën overbrengen. De redactie voert een onafhankelijk beleid en bepaalt 
zelf onderwerp en uitwerking van een Jaarboek. 

Twee leden hebben het bestuur benaderd met het voorstel een etnografisch tijdschrift uit te 
geven, met steun van de vereniging. Het bestuur heeft na uitvoerig overleg gemeend dat het 
niet verantwoord is onze steun toe te zeggen. Enerzijds is er het Jaarboek, dat dan 
opgegeven moet worden. Anderzijds is het aantal leden en daarmee de financiële armslag 
van de vereniging te gering om een dergelijke verstrekkende verplichting aan te gaan.

12. Rondvraag.
 Marchinus, het langst zittende aanwezige lid, noemt het pijnpunt van het bestaan van 2 
verenigingen etnografie in Nederland. Een deel van zijn leden voelt zich nog steeds onrecht 
aangedaan en wil hiervoor excuses. Hij biedt aan dat de twee besturen eens met elkaar om 
de tafel gaan zitten. Paul Raedts, als waarnemend voorzitter, noemt dit een positief voorstel.
Trudy van Dinter vraagt ideeën wat te doen met de dozen Jaarboeken 2008. Het voorstel om
een doos aan Marchinus te geven vindt instemming, en verder uitdelen op bijeenkomsten.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.20 uur.
Onze rondleidster staat al op ons te wachten. Zij weet boeiend te vertellen over de 
verschillende klokken en bellen die het museum bezit. Om 17.15 uur, iedereen staat dan nog
te kijken en te praten, wordt ons gevraagd dit mooie museum te verlaten. Afsluiting van een 
in prettige sfeer verlopen A.L.V.

VOORLOPIGE BESLUITEN:

Leden die meer contact willen hebben op regionaal niveau kunnen de secretaris benaderen 
voor namen en adressen van leden in hun regio.

Benoeming met terugwerkende kracht van Ted Raedts als lid van de kascommissie.
Benoeming van Huig Kerkhof voor een volgende periode als lid van de kascommissie.

Goedkeuring van het financiële verslag en decharge voor het gevoerde beleid. 

Benoeming van Hans Hamers voor een volgende periode als webmaster.

Nanette Waes en Sjef Horsten zullen, in het kader van het inventariseren en organiseren van
activiteiten, de ledenlijst toegezonden krijgen.




