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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING DD. 10 APRIL 2018
Aanwezig namens het bestuur:
Mevr. A. Bartelink
- voorzitter
Dhr. W.J. Mekking
- penningmeester
Mevr. J. Heijmenberg
- secretaris
Mevr. M. van Leenen
- verhuur, huwelijken
Mevr. C. Kroon
- markten, coördinatie gastvrouwen/gastheren
Dhr. J. van der Horst
- onderhoud gebouw
Overige aanwezige leden:
Mevr. G. den Dunne,
Dhr. H.J. Brakels
Mevr. S. Overdevest
Mevr. A. Schrage
Mevr. M. van Leeuwen
Mevr. L. Verbeek
Mevr. R. Bezuijen
Mevr. C. Sikking

Dhr. G. Brouwer
Mevr. B. Brouwer
Mevr. L. Feijen
Mevr. I. Kaaij
Mevr. E. van Meurs
Mevr. E. Charbon
Mevr. I. van der Zee

1.
Opening
Voorzitter Ans Bartelink opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen hartelijk welkom.
2.
Notulen ALV 10 mei 2017
De notulen worden per pagina doorgenomen. De heer Brouwer vraagt naar het antwoord op de
toendertijd gestelde vraag of de provisie verhoogd kan worden naar 25 %. Ans Bartelink
vertelt dat het bestuur heeft besloten de provisie te houden op 20 %. Het zou kunstenaars
kunnen afschrikken. Het betalen van de huur voor de expositieruimte is soms ook bezwaarlijk.
We besluiten hierbij ook dat het lidmaatschapsbedrag wordt gehandhaafd op € 14,50. Er volgt
een discussie over terugvallende inkomsten en verhoging van vaste lasten. Na deze discussie
wordt het verslag met dank aan de secretaris vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken / mededelingen
Jeannette Heijmenberg meldt de volgende afmeldingen voor deze A.L.V. ontvangen te hebben:
Mw. E. Korvink, Mw, A Spilker, Dhr A Boer, mw. M. Vos, mw. R. de Vroomen, mw. A. Willemze,
Mw. I. Juffermans.
4.
Presentatie activiteitenverslag 2017
De bestuursleden lichten het jaarverslag mondeling toe. De terugloop van het aantal leden zet
zich voort. Het blijft een aandachtspunt voor het bestuur. Het bestuur zal nieuwe initiatieven
ontwikkelen. Geadviseerd wordt de mogelijkheid te bieden “Vriend van Het Oude Raadhuis” te
worden waarbij je donaties vraagt.
Het bezoekersaantal loopt terug, vergeleken over de laatste 5 jaar is dit een trend. Met name
bij markten, bij de kunstweek zien we een duidelijke toename van het aantal bezoekers. Bij de
openingen waren er in 2017 minder bezoekers.
In het verslagjaar was het niet mogelijk een culturele markt te organiseren. Geadviseerd wordt
om na te gaan of, als het bestuur weer een cultuurmarkt wil organiseren om deze open te
stellen voor heel Teylingen. Dit zou meer mogelijkheden bieden.

Het aantal vrijwilligers is nagenoeg gelijk gebleven, waarbij een aantal van hen zijn
vertrokken, en er zijn nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Ook in 2017 heeft het bestuur voor de
vrijwilligers een aantal bijeenkomsten georganiseerd.
Het bestuur geeft een toelichting over het project Kunstweek. In 2017 heeft het bestuur een
aantal gesprekken gevoerd met de Kunstweekcommissie over de voortgang in de komende
jaren. De reguliere subsidie voor de Kunstweek is weggevallen. Het bestuur heeft hierop
besloten dat zij in de komende jaren het financiële risico niet kunnen dragen vanwege de
exploitatieverplichtingen die HOR heeft. Vanaf 2018 zal de Kunstweekcommissie zelfstandig
verder gaan. De aanwezigen hebben begrip voor dit besluit.
De viering van het jubileum heeft kinderen en ouders naar de galerie gebracht en is, mede
door de enthousiaste inzet van vrijwilligers, goed ontvangen.
Naar aanleiding van de brainstormsessie volgt met een aantal aanwezigen een discussie over
nieuwe initiatieven om de galerie meer op de kaart te zetten. De nieuwe
beoordelingscommissie ontwikkelt initiatieven om zo nu en dan andersoortige exposities te
ontwikkelingen en het is van belang om de PR en communicatie te versterken. Bovendien zal
het bestuur nadenken over andere activiteiten in de galerie.
Het bestuur hoopt de ruimte meer te kunnen verhuren. De aanzet hiertoe is al gemaakt.
Het aantal huwelijken loopt terug, gelijk aan de landelijke trend. Het bestuur stelt voor om de
kosten voor het gebruik van HOR als trouwlocatie te verhogen van € 95,--- naar € 120,--. De
vergadering stemt hiermee in.
5.

Financieel jaarverslag 2017

Bij de toelichting op de financiën geeft de penningmeester aan dat de opbouw van de reserves
in het verleden mogelijk was omdat de gemeente de huur compenseerde (€ 4.000) en de
energie betaalde (€ 1.900). Nu deze bedragen door de vereniging moeten worden betaald,
spelen we ongeveer jaarlijks quitte maar kunnen we onze reserves structureel niet meer
verder opbouwen. De penningmeester vreest een langzame intering op de reserves in de
komende jaren ook omdat het ledenaantal constant afneemt en sponsoren niet staan te
dringen. De donatiebox heeft € 158 opgeleverd in 2017.
De heer Brouwer stelt een vraag over de twee lopende rekeningen bij de ING en de RABObank.
Is het zinvol beide te houden? Er zijn administratiekosten verbonden aan iedere rekening. De
vergadering besluit voorlopig beide te handhaven daar we overwegen een subsidieaanvraag te
doen bij de RABObank.

6.

Verslag Kascommissie 2017 en decharge penningmeester

De Kascommissie 2017, bestaande uit Hendrik Jan Brakels en Annemarie Spilker, heeft de
financiële administratie 2017 gecontroleerd en de transacties getoetst op doelmatigheid en
rechtmatigheid. De kascommissie heeft vastgesteld dat de financiële administratie op
zorgvuldige wijze is uitgevoerd en dat de balans en de resultatenrekening een juist beeld geeft
van de financiële situatie van de Vereniging.
Namens de commissie stelt Hendrik Jan Brakels de vergadering voor eervol decharge te
verlenen aan de penningmeester over het boekjaar 2017. Hij overhandigt de voorzitter het
getekende verslag van de kascommissie over het jaar 2017. De voorzitter dankt de
kascommissie voor hun inzet.
7.
Benoeming Kascommissie 2018
Met instemming van de aanwezigen worden Annemarie Spilker en Anja Schrage benoemd tot
kascommissie 2018.

8.
Begroting 2018
De begroting 2018 laat een negatief resultaat zien van € 400,--. De vergadering bespreekt de
mogelijkheid van crowdfunding en het benaderen van sponsoren en het ondernemersfonds.
Tevens wordt geadviseerd in gesprek te gaan met de gemeente.
9.
Rooster van aftreden
Conform het rooster van aftreden zijn er twee bestuursleden die moeten aftreden. Jan van der
Horst en Marijke van Leenen. Jan van der Horst heeft te kennen gegeven nog een termijn te
willen aanblijven. De vergadering stemt hiermee in. Marijke van Leenen heeft aangegeven te
willen stoppen met haar bestuurswerkzaamheden na meer dan 15 jaar. Inmiddels heeft het
bestuur een opvolgster gevonden voor Marijke, Margareth van Leeuwen. De voorzitter stelt
voor haar te benoemen als bestuurslid. De vergadering stemt hiermee in. Met veel dank voor
haar inzet nemen we afscheid van Marijke. In kleiner verband zullen we hier uitvoeriger
aandacht aan besteden.
11.
Rondvraag
a. Lucienne Fabriek vraagt of er belangstelling is om mee te denken over PR en marketing.
Het bestuur heeft twee mensen op het oog om dit te bespreken.
b. De penningmeester deelt nog mee dat er op de rekening een bestemmingsreserve staat
van ca € 6.000,-- voor de Kunstweek. Zodra de kunstweekcommissie aangeeft dat zij
een eigen juridische entiteit hebben en een eigen bankrekening, zal de penningmeester
dit bedrag op hun rekening boeken.
12.
Sluiting
De voorzitter sluit, met dank aan alle aanwezigen voor hun komst, om 21.30 uur deze
Algemene Leden Vergadering.
Hierop volgt een boeiende voordracht van Anja Schrage over het 150 jarig bestaan van het
pand.

Vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond
www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl

JAARVERSLAG 2018
1.
VERENIGING
1.1
Leden
Per 31 december 2018 telde de Vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond 241 leden, in
vergelijking met 2017 een negatief verschil van 3 leden.
1.2
Bestuur 2018
In 2018 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Bij de ledenvergadering in 2018
hebben wij afscheid genomen van Marijke van Leenen. Wij zijn bijzonder verheugd dat
Margaret van Leeuwen haar taken wilde overnemen. De samenstelling van het bestuur is op
dit moment als volgt:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Verhuur en huwelijken, huishoudelijke zaken
Beheer gebouw
Markten en coördinatie gastvrouwen

- Ans Bartelink
- Willem Jan Mekking
- Jeannette Heijmenberg
- Margaret van Leeuwen
- Jan van der Horst
- Christa Kroon

Maandelijks komt het bestuur bij elkaar voor overleg.
1.3
Beoordelingscommissie en Expositiecommissie 2018
In 2018 is de samenstelling van de beoordelingscommissie gewijzigd. Geert Brouwer maakt
geen deel meer uit van de beoordelingscommissie, maar blijft wel deel uitmaken van de
expositiecommissie. De beoordelingscommissie bestaat sinds medio 2018 uit Camee van
Blommestein, Patrick Becks, Jolanda Verdegaal, en Liesbeth Feijen. De expositiecommissie
bestaat uit Liesbeth Feijen, Geert Brouwer, Lieske Verbeek en Annelous Brokking. (In 2019
hebben wij de naam expositiecommissie veranderd in de naam inrichtingscommissie).
1.4

Vrijwilligers 2018

Het welslagen van Het Oude Raadhuis is alleen mogelijk dankzij de enorme inzet van de
vrijwilligers. Circa 65 leden zetten zich op verschillende wijzen in om de galerie en de andere
activiteiten van Het Oude Raadhuis tot een succes te maken. Het bestuur hecht grote waarde
aan het versterken van de onderlinge betrokkenheid van de vrijwilligers. Het jaar 2018 zijn wij
gestart met een nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers in het Kunstlokaal de Oude School. In
maart zijn er twee koffiebijeenkomsten voor de gastvrouwen en gastheren geweest in de
galerie. We wisselden ideeën uit en bespraken de nieuwe ontwikkelingen. In augustus 2018
hebben wij de vrijwilligers uitgenodigd voor een bezoek aan museum de Zwarte Tulp in Lisse.
Helaas moest een paar getrouwen vanwege persoonlijke omstandigheden stoppen met het
vrijwilligerswerk. Maar gelukkig hebben we ook nieuwe gastvrouwen bereid gevonden ons
team te komen versterken. De coördinatie van de gastvrouwen en gastheren was ook in het
verslagjaar in handen van Christa Kroon.
1.5 Bezoekersaantallen galerie
In het verslagjaar hebben 4305 personen de galerie bezocht, een lichte stijging t.o.v. 2017
van 72 personen toen 4233 personen de galerie bezochten. Het aantal bezoekers bij openingen
stabiliseert, bij markten en gedurende de kunstweek wordt de galerie het drukst bezocht.

2.

ACTIVITEITEN

2.1

Exposities in 2018

Expositieperiode
!0 januari t/m 11 februari.

Naam kunstenaar(s)
Cursisten van de
Volksuniversiteit en Bea
van Laatum

Omschrijving werksoort

14 februari t/m 18 maart.

Kirsten Krijthe

Realistische schilderijen en
tekeningen
Bronzen beelden

Guido Sprenkels
21 maart t/m 22 april.

25 april t/m 27 mei.

30 mei t/m 1 juli.
4 juli t/m 5 augustus.

8 augustus t/m 9 september.
12 september t/m 14 oktober.

Schilderijen, keramiek,
linosneden, beelden (steen en
brons), gemengd werk.

Annelies Landsman
Fons Uytdehaag

Schilderijen en tekeningen

Pim Velthuizen

Epoxyhars objecten,
Schilderijen en waves.
Keramiek.
Gemengde collages
Houten sculpturen.
Aquarel, papierwerk
Papierkunst met plantaardige
vezels
Schilderijen
Design meubelen
Schilderijen
Keramiek

Paulien Hoeboer
Coco van Gent
Meindert Regoort
Gerrie Brust Bijmolt
Leni van de Band
Ineke Tesselaar
Frida van de Poel
Magdalena Jesionek
Lucia Fransen

17 oktober t/m 11 november.

Joris Huijser
Berna Verheijden

14 december t/m 30
december.

Decembersalon.

Glaskunst

Fotografie
Stenen beelden.
Diverse technieken en
kunstvormen.

In het verslagjaar zijn er 10 exposities gehouden. De exposite van Joris Huijser en Berna
Verheijen werd geïnitieerd door de Kunstweekcommissie. De 10e expositie, “De
Decembersalon”, duurde 6 weken in tegenstelling tot de andere exposities die ca 4 weken
duren. Deze expositie had een speciaal karakter gericht op de feestdagen in december. De
werken konden direct na betaling, ingepakt en wel, worden meegenomen.
De openingen verliepen geanimeerd en werden gemiddeld genomen goed bezocht.
2.2 Markten
In het verslagjaar heeft het bestuur samen met een groep enthousiaste vrijwilligers zes
markten georganiseerd: de Boekenmarkt, Papierkunstmarkt, Textielmarkt, Curiosamarkt,
Kunstmarkt en Kerstmarkt. Alle markten werden goed bezocht. De markten zorgen voor een
groot aantal bezoekers in de galerie. Bezoekers waarderen het ambachtelijke en intieme
karakter van de markten in Warmond, deelnemers de goede verzorging en de sfeer. Ook de
omliggende horeca is tevreden over de extra omzet die de markten met zich meebrengt. Naast
een gevarieerd aanbod in producten tonen kunstenaars hoe hun producten gemaakt worden,
zo worden op de Kunstmarkt portretten geschilderd, op de Papierkunstmarkt papier geschept
en op de Textielmarkt getoond hoe kantklossen in zijn werk gaat.

2.3

Taxatiedag

Zaterdag 22 september heeft Het Oude Raadhuis voor het eerst een Taxatiedag gehouden.
De taxateurs, Patrick Becks en Gijs Essink zijn de hele dag druk bezig geweest met taxaties en
met het geven van uitleg bij de ingebrachte stukken. In totaal zijn van 115 bezoekers stukken
getaxeerd. Het werd zo druk dat de wachttijd opliep tot meer dan twee uur. Vanwege de grote
toeloop is een aantal mensen niet aan de beurt gekomen. Het bestuur is van mening dat de
activiteit voor herhaling vatbaar is.
2.4 Verhuur en huwelijken
In het jaar 2018 zijn er 2 huwelijken gesloten in het Oude Raadhuis. Het aantal blijft ook dit
jaar achter bij voorgaande jaren. Dit is een landelijke trend. De ruimte is 11 keer incidenteel
verhuurd.
2.5
Sinterklaas
In samenwerking met De stichting Viering tot Warmondse Feesten, Galerie de Pomp, Grand
Café De Oude School en het Trefpunt hebben wij twee weken diverse activiteiten rond het
Sinterklaasfeest georganiseerd. In de kelder van Het Oude Raadhuis was er een
tentoonstelling van oude Sinterklaasprenten. De eigenaren van deze printen hebben een lezing
gehouden met als titel:
“Wat is het ware gezicht van Sint Nicolaas?” en wat is de plaats van Zwarte Piet en Sinterklaas
hierin? Een actueel thema waarbij de bezoekers inzicht kregen in het ontstaan en de gebruiken
van het Sinterklaasfeest in historisch perspectief . Ongeveer 20 personen bezochten deze
avond.
Deze gezamenlijke activiteit werd gefinancierd door het Fonds 1818 in het kader van hun
project “Verrijk je buurt”
2.6
Kerstsamenzang
Ook in 2018 was er veel belangstelling voor de traditionele kerstsamenzang. De harmonie St.
Matthias zorgde voor de begeleiding en het Schippertjeskoor was ook dit jaar aanwezig.
Annemarie Croonen van de bibliotheek verzorgde het kerstverhaal. Vanwege ziekte kon zij niet
aanwezig zijn en heeft Ans Bartelink het verhaal voorgelezen. Ook dit jaar heeft de
ondernemersvereniging Teylingen ervoor gezorgd dat er weer een kerstboom op het Pleintje
stond. De filmmaatschappij NLfilm heeft de sfeervolle aankleding van het Pleintje benut om
een kerstfilm op te nemen.
2.7
Communicatie
Gedurende het verslagjaar heeft Lucienne Fabriek vanwege werkzaamheden in het buitenland
haar PRwerkzaamheden tijdelijk overgedragen aan Margot de Vos en Marijke v.d. Bos.
De communicatie van het bestuur c.q. de vereniging met leden en relaties verliep in 2018
grotendeels via e-mail, de eigen internetsite, sites van internetkranten in deze regio en min of
meer vooraanstaande kunstsites van nationale instellingen en organisaties, waaronder
Museumtijdschrift en Galeries.nl. De uitnodigingen voor de openingen van de expositie die de
leden op papier ontvangen worden nog steeds ook per email verstuurd. Gemiddeld staan er
ongeveer 400 mensen op de mailinglist naar wie deze verstuurd worden. Tevens worden
persberichten verzonden voor iedere nieuwe expositie naar verschillende kranten en
tijdschriften. De Facebook- en Twitterpagina’s worden goed benut. De volgers van Twitter zijn
doorgaans organisaties uit de Bollenstreek die hun berichten weer verder verspreiden onder
hun volgers, waardoor het totale bereik flink toeneemt.
De leden ontvangen maandelijks een papieren uitnodiging. Een aantal heeft aangegeven dat zij
de uitnodiging digitaal willen ontvangen. In 2018 hebben twee maal een digitale nieuwsbrief
verspreid onder de leden van wie wij een e-mailadres hadden.
Ook in 2018 werden onze activiteiten opgenomen in de agenda van de stichting “Warmond
aan de Kaag. De VVV Warmond is onderdeel van deze stichting.

3.
3.1

HET OUDE RAADHUIS IN 2018
Financiën

Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 350.
De begroting voor 2018 voorzag in een negatief resultaat van € 400.
Nadelige afwijkingen van de werkelijkheid t.o.v. de begroting betreffen vooral:
 Kosten exposities € 1.985 en begroot € 1.500
 Algemene kosten € 2.420 en begroot € 2.000
 Provisie € 1.185 en begroot € 1.500
 Overige baten € 85 en begroot € 400
Voordelige afwijkingen zijn:
 Sponsoring € 1.350 en begroot € 1.000
 Overige activiteiten € 870 en begroot € 300
 Huuropbrengst exposities: werkelijk € 2.925 en begroot € 2.500
De verkoop van geëxposeerde kunstwerken is € 5.800. T.o.v. 2017 is dit helaas een forse daling
van € 3.430. In de begroting was € 7.500 als geschatte verkoop opgenomen.
 Exposities
o Verkoop opbrengst
€ 5.800
o Opbrengst huur
€ 2.925
o Provisie
€ 1.185
o Afdrachten
€ 5.785 -/o Kosten
€ 1.985 -/Per saldo hebben de exposities dus € 2.140 opgebracht. In 2017 was dat € 2.370
De opbrengst van markten is door de jaren heen een hele positieve bron gebleken:
in 2018 € 2.730, in 2017 € 2.740 en in 2016 € 2.760.
T.o.v. de 2018 begroting ad € 2.400 een goed resultaat.
 Markten
o Opbrengsten
€ 5.340
o Kosten
€ 2.610 -/De netto opbrengst van huwelijken ad € 165 was dit jaar een stuk minder dan vorig jaar. In 2017
bedroeg het netto resultaat nog € 300. Deze post is in de praktijk helaas nauwelijks te beïnvloeden.
 Huwelijken
o Opbrengst verhuur (2x)
€ 190
o Kosten
€ 25 -/De contributiebijdragen slinken: In 2018 € 3.620, in 2017 € 3.640, in 2016 € 3.790 en in 2015 nog
€ 4.250 . Het gaat niet goed met het ledenaantal: er zeggen meer leden op dan dat er bij komen en
ook zijn er meer wanbetalers. Het feit dat veel leden meer betalen dan het minimumbedrag kan
deze neergang helaas niet tegenhouden.
Dit jaar hadden wij een schenking en 3 sponsoren die hetzij met geld hetzij met ondersteuning in
natura € 1.350 bijeen hebben gebracht:
o Lijstenmakerij Klein Ambacht € 500 (is m.i.v. 2018 een nieuwe sponsor geworden).
o Van Velzen accountants en adviseurs € 500 (verzorgt onze jaarrekening)
o Art Wise, the native way Galery € 250 (is m.i.v. 2018 een nieuwe sponsor geworden)
o Familie Wanders € 100 ( een met de fiscus overeengekomen periodieke gift).
Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om het negatief resultaat van € 350 op de algemene
reserve in mindering te brengen.

3.2
Gebouw
Het groot onderhoud aan het gebouw wordt verzorgd door de gemeente. De samenwerking
met de gemeente en het onderhoudsbedrijf verlopen goed.
In het voorjaar van 2018 hebben wij met behulp van een financiële bijdrage uit het Jacoba van
Beierenfonds twee nieuwe vitrines kunnen aanschaffen. De oude vitrines waren deels
beschadigd en niet meer goed afsluitbaar. In de nieuwe vitrines is er regelbare verlichting. De
hierin uitgestalde kunstwerken komen beter tot hun recht.
3.3
Externe zaken
Er was in 2018 contact met de gemeente over de activiteitenvergunning, en het onderhoud
van het pand. De samenwerking met zowel Clara Sikking van Galerie de Pomp als met de
horecaondernemer van het Grand Café de Oude School is goed. Dit geldt ook voor de Stichting
“Warmond aan de Kaag”.
4.

TENSLOTTE

Wij danken iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging:







gastvrouwen en –heren bij de exposities en openingen,
de ontwerper van de uitnodigingen voor nieuwe exposities,
bezorgers en andere vrijwilligers t.a.v. de uitnodigingen,
de mensen die helpen bij de markten,
zij die helpen met het inrichten van de ‘trouwzaal’,
en de leden van de beoordelings- en expositiecommissie.

Met de inzet van ons allemaal kunnen wij alle activiteiten van het Oude Raadhuis mogelijk
maken. Wij hopen dat wij ook in 2019 weer een beroep op u kunnen doen.
Tenslotte gaat onze dank uit naar onze trouwe leden. De persoonlijke belangstelling van onze
leden is en blijft een belangrijke drijfveer voor het bestuur.
Warmond, maart 2019.

