
 

VERSLAG 
 

 

Vergadering: Bestuur Stichting Collectie Gelders Schutters Museum 

Datum en tijd: Donderdag 25 april 2019, 19.30 - 21.00 uur 

Plaats: Liemers Museum 

Aanwezig: 
 
Afwezig: 

Joop de Leuw (voorzitter), Dorothea van der Velden (secretaris), Bas 
Loeters, Jan Wannet, Ingrid Mens (hoofd museum Kunstwerk!) 
 

 

 
 
1. Opening 

Dit is de jaarvergadering van de CSGSM  
 

2. Verslag vorige vergadering 18 juni 2018 
Bruikleenovereenkomst met Kunstwerk! moet nog onder de loep genomen worden. Bekijken of er 
wijzigingen moeten komen. Bij de fusie zijn de voorwaarden die er tussen de collectiestichtingen 
en de stichting Liemerse Musea lagen ook overgedragen naar Kunstwerk!. Joop en Dorothea 
pakken dat verder op en hebben waar nodig overleg met Jan en Bas. 
Dropbox maken staat nog open: gekozen wordt om stukken aan elkaar te mailen. Dat is goed te 
doen omdat het weinig is. Dorothea houdt een goed digitaal overzicht bij. Dat kan op termijn naar 
de museumadministratie bij de museumcollectie die weer bijgehouden wordt.  
Verslag wordt bij dezen vastgesteld. 
 

3. Mededelingen - stand van zaken 
 Collectie Stichting LM: vorige week heeft uiteindelijk de overdracht van de definitieve schenking 

van de SWS plaatsgevonden. 
 
4. Ontwikkelingen Schutterspresentatie Hal12 

Op 24 april hebben Bas en Wim Sanders met Rein Luyck (fondsenwerver die momenteel voor 
gemeente Zevenaar i.h.k.v. Hal12 werkzaam is) gesproken. Doel: hoe financiën binnen te halen, 
subsidies en fondsen, om een schutterspresentatie in Hal12 te realiseren. Beoogd bedrag 
€ 117.500,-. Tips en trucs en ‘aanvalsstrategie’ besproken. Aantal fondsen moet nader bekeken 
worden. Bas doet daar verder onderzoek naar en maakt er een plan van. Volgende week in ieder 
geval naar Wim en Ingrid voor verdere aanvulling. Advies: package deal, meerdere fondsen 
bedienen, samen met Provincie. Provincie doet meestal maar de helft.  

 Bas deelt uitwerking met Wim. Wim heeft in mei afspraak met de Commissaris van de Koning. 
Wel al eerder aankloppen bij de Provincie. 
Uitgangspunt: oude tradities levend maken. 

 
5. Vaststellen Financieel Jaarverslag 2018 

De penningmeester is er onlangs achter gekomen dat de rekening van de collectiestichtingen niet 
constant op € 1.000,- heeft gestaan. Jaarlijks worden er kosten voor het hebben van de rekening 
afgetrokken: bankkosten, verplicht voor een zakelijke rekening. 10,- per maand. 
Elk jaar is er dus per maand 10,- afgeschreven, hetgeen de penningmeester niet in de gaten had 
(hij spreekt zijn mea culpa uit). 
Het jaaroverzicht 2018 bestaat daarmee uit het uitgereikte afschrift. Conclusie is dan dat over 5 
jaar de Rabobank onze beperkte eigen vermogen opgesoupeerd heeft. Bij de 
bruikleenovereenkomst hier nog een modus voor vinden. Goed kijken hoe omschreven staat dat 
de collectiestichting de collectie veilig stelt.  
Doelstelling van de stichting: als Kunstwerk! zou omvallen, zorgen dat de collectie door een 
ander overgenomen wordt. Je moet op voorhand erover nadenken wat daar de voorwaarden en 
kosten voor zijn. Soort calamiteitenplan/draaiboek: what if… Nagaan bij de coöperatie Erfgoed 
Gelderland wat hier mogelijk is.  
Daarna onderdeel van bruikleenovereenkomst met Kunstwerk! laten zijn. Er is een wettelijke 



 

verplichting bij de overheden om voor erfgoed te zorgen. Daar Zijn richtlijnen voor vanuit de 
Rijksoverheid (Erfgoedwet). 

 
 Adreswijziging sturen naar Rabobank bij verhuizing naar Hal12 (Actie Dorothea). 
 
 
6. Beleidsplan 2017-2020 
 Geen aanleiding om nu tussentijds aan te passen. 
 
7. Rondvraag  

Jan: Benieuwd hoe het gaat worden. Stuk documentatie en toegankelijkheid daarvan voor GSM 
zal makkelijker worden. Samenwerking met het archief. 


