Verslag van de secretaris van juli 2020 tot november 2021
BESTUUR:
Het bestuur bestaat uit 5 personen: Jos Weerts: voorzitter, Dick Broer:
penningmeester, Hans Hamers: webmaster, Rutger der Kinderen: PR en contacten,
Trudy van Dinter-Bons: secretaris.
Er zijn in 2020 vanaf juli nog drie bestuursvergaderingen geweest, 1x live en 2x via
Zoom. In 2021 tot heden zijn er 10 bestuursvergaderingen geweest, 6x via Zoom en
4x live.
JAARBOEK: Jaarboek nummer 9 is eind juni naar alle leden en relaties verstuurd.
Voor dit jaarboek is er een uitnodiging naar de leden gegaan om iets te schrijven
over een object met een verhaal in hun collectie. Van twee leden is hun verhaal
opgenomen. Het is de bedoeling dat we dit in nummer 10 herhalen.
Het uitgebreide artikel over de Maya collectie in Gent is in het Engels opgenomen,
met een Nederlandse vertaling voor de leden op het besloten deel van de website.
Op 28 september vond het jaarlijkse overleg tussen bestuur en redactie plaats.
Daarbij is onder andere gesproken over inhoud van het Jaarboek nummer 10. Dit
jubileumnummer zal gewijd zijn aan Nederlandse en Vlaamse verzamelaars. Ook is
gesproken over toekomstperspectieven en de mogelijke voordelen van Engelstalige
artikelen. Dit laatste maakt het Jaarboek aantrekkelijk voor internationale galerieën
en veilinghuizen als adverteerders.
ACTIVITEITEN/ HUISBEZOEKEN: Het bezoek aan de Brafa in 2020 was onze
laatste gezamenlijke activiteit, daarna ging het land min of meer in lock- down.
Na enkele keren uitstellen hebben wij uiteindelijk de A.L.V. 2020 in oktober per mail
moeten houden. Het was fijn om te merken dat veel leden gereageerd hebben op de
stukken. Dank voor hun tips en voorstellen.
Na ruim anderhalf jaar konden we op 24 oktober 2021 weer onze eerste activiteit
organiseren; een bezoek aan de expositie Threads van Bruno Claessens in
Antwerpen. 17 leden hebben hier aan meegedaan en hebben genoten van zowel de
rondleiding door Bruno als van de themarondleiding door Antwerpen en het
Zwartzusterklooster.
NIEUWSBRIEVEN: Waar we in voorgaande jaren elke kwartaal een nieuwsbrief
uitstuurden, hebben we in 2020 de frequentie verhoogd naar 8. Omdat er dat jaar
geen fysieke activiteiten meer georganiseerd konden worden, wilden we het contact
met de leden op deze manier vormgeven. In 2021 zijn er tot heden zelfs al 9
nieuwsbrieven uitgestuurd.
LEDEN: Het aantal leden is in deze periode licht gestegen, evenals het aantal
partnerleden. Helaas zijn er in deze periode ook drie van onze leden overleden: de
heer van Engen in 2020 en de heren Breevaart en Peters in 2021.
CONTACTEN MET ANDERE VERENIGINGEN:
in juli 2020 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het stopzetten van de
besprekingen met TKC. In oktober 2020 zijn er weer voorzichtige toenaderingen
geweest tussen beide verenigingen, die in maart 2021 helaas weer eindigden.

Daarna is er door het bestuur van de VVE geen poging meer gedaan om
samenwerking tussen de beide verenigingen te realiseren. We blijven samenwerken
waar dat mogelijk en zinvol is, bijvoorbeeld op het gebied van het tijdschrift Tribale
Kunst.
DIRECT MAIL EN ADVERTENTIES:
We zetten het beleid voort om in onze nieuwsbrieven kleine advertenties op te
nemen van de galerieën en veilinghuizen die een advertentie plaatsen in ons
jaarboek.
PARTNERLIDMAATSCHAP:
Er zijn momenteel 8 partner leden. Naast steun voor de vereniging biedt het
partnerlidmaatschap u ook voordeel bij het deelnemen aan activiteiten waarvoor
meer belangstelling is dan er plaatsen zijn. Een partner lid heeft evenveel rechten als
een gewoon lid, en hoeft niet achter aan te sluiten bij de verdeling van plaatsen.

