
Verslag secretaris november 2021 – juni  2022 

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 is eind 2021 nog 1 bestuursvergadering geweest en het bestuur heeft in 2022 tot 

heden 5 x vergaderd, steeds via skype. 

JAARBOEK:  Jaarboek nummer 10 zal medio juni uitkomen en naar de leden worden 

toegestuurd. Mogelijk is dit het laatste Jaarboek van de VVE in deze vorm. Tijdens 

de A.L.V. zal het bestuur een tweetal opties voorleggen aan de leden. 

ACTIVITEITEN/ HUISBEZOEKEN: Na het succesvolle bezoek aan de expositie 

Threads van Bruno Claessens in Antwerpen in oktober vorig jaar en een goed 

bezochte A.L.V. in november, leek het, door het annuleren van de Brafa in januari, 

weer even gedaan met activiteiten.  

Gelukkig vonden we John Tenney bereid om leden bij hem thuis te ontvangen om 

zijn Yoruba collectie, en meer, te komen bekijken. Vanwege de grote belangstelling 

hebben we maar liefst 3 groepen op 3 verschillende data kunnen organiseren. 

En onlangs hebben we de uitnodiging voor de Brafa, op 21 juni, uitgestuurd. 

NIEUWSBRIEVEN: 

Er zijn in 2021 10 digitale nieuwsbrieven verstuurd. In 2022 tot heden zijn er vier 

verstuurd. Of we deze frequentie volhouden is op dit moment nog niet bekend. 

De hoge frequentie was een reactie op de lock-downs tijdens de corona periode, 

waarin we geen fysieke activiteiten konden organiseren. 

LEDEN: Ons ledental is nog steeds licht stijgende, ook het aantal partnerleden is 

weer toegenomen. Er waren in januari een paar opzeggingen en helaas hebben we 

melding moeten maken van het overlijden van Gerard van den Heuvel, een van de 

leden van het eerste uur.  

CONTACTEN MET ANDERE VERENIGINGEN: Er is contact met TKC op 

operationeel niveau, met name over het tijdschrift Tribale Kunst. Verder zijn leden 

over en weer uitgenodigd deel te nemen aan de ruilbeurzen die beide verenigingen 

organiseren. 

Ook is er contact met ATEAF , de Antwerp Tribal & Ethnografic Arts Fair, wanneer zij 

een beurs organiseren. 

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 11 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.  

 


