


Notulen ALV Nederlandse Galerie Associatie, 16 juni via ZOOM (10.05 -10.50 uur) 

Aanwezig: 6 leden, 8 bestuursleden 

1.Opening voorzitter


Philip de Jong heet alle aanwezigen van harte welkom en spreekt de wens uit dat we de volgende 
keer een fysieke vergadering kunnen houden. Hij benadrukt waar de Nederlandse Galerie Associ-
atie voor staat: de NGA wil zichtbaar, dienstbaar, actief zijn en initiërend.  

2. Vaststellen agenda: wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 

3. Vaststellen notulen ALV 2020: vastgesteld zonder commentaar 

4. Financiën 

- jaarverslag 2020: penningmeester Bas Kok geeft een toelichting 
o De galerielenin van € 50.000,00 die bij C + O was ondergebracht is niet meer on-

derscheidend genoeg door andere leenvormen tegen een lage rente. Het geld is 
daarom teruggestort. Dit verklaart dat de liquide middelen zijn gestegen. 

o De debiteuren zijn teruggebracht, de muziekkosten (SENA 2019 en 2020)worden 
doorberekend aan de leden die daar gebruik van maken. 

- winst- en verliesrekening:  
o de inkomsten zijn lager doordat er 50% corona-korting is gegeven op de contribu-

tie. Er waren 72 betalende leden in 2020 
o het speciale project KKB is eenmalig en ingecalculeerd. 

- Kasco-verklaring: De kascommissie, bestaande uit Dirk den Hartog en Pieter Sanders, heeft  
o geen onregelmatigheden en bijzonderheden aangetroffen.  
o De kasco adviseert wel het aantal leden te verhogen om het jaarlijkse begrotings-

tekort van ca. € 10.000 te dichten. 
o Philip vult aan dat het beleid van het bestuur wordt gestreefd naar ca. 150 leden, 

te bereiken met minimaal 10 per jaar. Een groter aantal leden is ook strategisch van 
belang voor onderhandelingen met het Mondriaan Fonds en het ministerie van 
OCW.  

o adviseert de cijfers goed te keuren en décharge te verlenen aan het bestuur. 
- De leden nemen met algemene stemmen het advies van de Kasco over 
- De penningmeester dankt de beide leden van de kasco voor hun werkzaamheden. Pieter 

Sanders is niet herkiesbaar en Dirk den Hartog zal nog een jaar in de kascommissie zitting 
nemen. Er is dus een vacature vanwege het vertrek van Pieter Sanders. Bas is bereid deze 
functie te vervullen als er voor hem een andere penningmeester is gevonden. Dit aanbod 
wordt in dank aanvaard. 
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5. Bestuursaanvulling 
    
De voorzitter zegt dat het bestuur streeft naar verjonging. In Jorien de Vries (GRIMM Gallery) 
heeft het bestuur in elk geval een kandidaat gevonden. Jorien heeft ervaring als curator, in 
kunstmanagement en is lid van het directieteam van GRIMM Gallery. 
Jorien introduceert zichzelf: sinds vier en een half jaar is ze werkzaam bij GRIMM en heeft daar-
voor bij Museum Voorlinden en andere musea gewerkt. 
Bij de NGA wil ze haar ervaring inbrengen, maar hoopt ze ook te leren. 

De stemming volgt. Er is gen bezwaar, Jorien treedt toe tot het bestuur, wordt welkom geheten 
en gefeliciteerd met haar benoeming. 

De statutaire termijn van Bas Kok als penningmeester is reeds verlopen. Het bestuur is naarstig op 
zoek naar een andere penningmeester.  

Philip de Jong benadrukt dat er naast de positie van penningmeester nog twee vacante be-
stuursposities zijn. Een daarvan wordt in de nabije toekomst vervuld, naar de ander wordt ge-
zocht, het liefst naar een galeriehouder buiten de Randstad om een meer evenwichtige regionale 
spreiding te hebben.  

6. Nieuwe leden 

De voorzitter heet de negen nieuwe leden van de NGA welkom. Onder hen zijn twee adspirant- 
leden: Moedhart Gallery en Movement Exposed Gallery Space. 
De meeste galeries zijn brede galeries. Gallery238 is een brede galerie die ook online verkoopt. 
Philip benadrukt dat alle galeries welkom zijn, mits ze voldoen aan de statutaire voorwaarden. 

7. Terug- en vooruitblik 

De voorzitter wijst nog op het bestuurlijk verslag dat is rondgestuurd. Het streven is elk jaar zo’n 
verslag te leveren. 

De voorzitter meldt dat de 17 kunstbeurzen zich verenigd hebben in een zusterorganisatie. Met 
deze organisatie houdt de NGA een enquêteonderzoek onder alle galeries en kunstbeurzen naar 
de gevolgen van de corona-pandemie in de sector. Een derde enquête wordt onder kunstkopers 
gehouden om te bezien of hun koopgedrag door Corona is veranderd en zo ja, hoe. Het streven 
is het rapport eind september beschikbaar te hebben voort de leden. Het rapport wordt op de 
nieuwe website van de NGA geplaatst en kan gedownload worden. 
Ook komt er een update van de BTW-handleidiing, dat ook op de website gezet wordt. 

Het plan is eind van het jaar een fysieke bijeenkomst voor leden te organiseren. Onder meer om 
de begroting voor 2022 voor te leggen. 

8. WVTTK: geen  

9. Rondvraag: geen 
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10. Afsluiting: de voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit om 10.50 uur 
de vergadering. 

Het woord is dan aan Arjen Ribbens die een lezing houdt over de corrumperende werking van het 
grote geld in de Nederlandse kunstwereld. Hij doet dit naar aanleiding van zijn met Piet van Os 
geschreven boek: Tussen kunst en Cash, te koop via Das Mag uitgeverij en via de lokale boek-
handel.
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