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ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 JUNI 2017  
 

Versie 21 jul 2017 
 
VERSLAG 
 
De vergadering vindt plaats in de Paviljoenzaal van Museum Volkenkunde in Leiden. 
Aanwezig zijn 32 leden, onder wie het voltallige bestuur van 7 leden, en mevrouw Minke 
van de Zande, die het Tien-minuten-intermezzo  zal verzorgen. 
 
Opening 
Om 15 uur heet de voorzitter allen welkom. Van 6 leden is een bericht van verhindering 
ontvangen. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt vastgesteld conform voorstel 
met dien verstande dat, op verzoek van heer H. Meijeraan, het tien-minuten-intermezzo 
buiten de formele orde van de vergadering wordt gehouden, de besprekingsvolgorde van 
de financiële jaarstukken 2016 wordt aangepast en het agendapunt Bestuursverkiezingen 
wordt toegevoegd. Vervolgens wordt een moment stilte in acht genomen om de leden te 
gedenken, die zijn overleden in de periode tussen de ALV 2016 en vandaag. Met namen 
genoemd worden de heer en mevrouw F.A. van Tienhoven en mevrouw C. Kombrink-
Schuurman. 
 

 
 
Tien-minuten-intermezzo  
De leden hebben kennisgemaakt met mevrouw Van de Zande via een geschreven portret 
bij de vergaderstukken. Vanmiddag geeft zij een korte toelichting op het project, het 
reproduceren in zijde van een bijzondere serie van 7 Japanse prenten, de 
kunsthistorische achtergrond, het onderzoek naar de oorspronkelijke kleuren en de 
toepaste technieken. Verder toont zij een overzichtsfoto van de serie en een van de 
voltooide reproducties (zie foto) naast een afbeelding van het origineel. Inmiddels is de 
vierde prent in productie. Met het oog op de PR van het project vraagt zij ten slotte om 
hulp en feedback van de leden. Verschillende leden geven na afloop van de ALV gehoor 
aan de oproep. Het verhaal van mevrouw Van de Zande zal worden gepubliceerd in de 
Nieuwsbrief van 10 september, zodat alle leden er kennis van kunnen nemen. 
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1 Bestuur  
 
Verslag ALV 2016 
Het concept verslag van de ALV 2016, gehouden op 15 mei 2016, wordt ongewijzigd 
vastgesteld, met dank aan de opsteller. 
 
Bestuursverkiezingen 
De heer Meijeraan laakt de handelwijze van het bestuur m.b.t. de statutenwijziging uit 
2014. Naar zijn oordeel had vandaag de termijn van verschillende bestuursleden verlengd 
moeten worden. De voorzitter meldt dat de betrokken bestuursleden beschikbaar zijn voor 
een tweede termijn en doet de toezegging hierop terug te zullen komen. 
 
2 Financiën 
 
Verslag kascommissie en jaarstukken 2016 
Mevrouw P.J. Bosman, voorzitter van de kascommissie, geeft een toelichting op het 
verslag van bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarstukken 2016 en het 
voorstel om het bestuur decharge te verlenen. Anders dan het verslag vermeldt, bestaat 
een kascommissie uit 2 leden en een plv. lid, aldus de heer Meijeraan, die bovendien 
bezwaar maakt tegen het opnemen van een passage over de begroting 2017. Bij de 
bespreking van de jaarstukken zelf maakt de heer Meijeraan opmerkingen over de 
presentatie van de cijfers (een financiële balans kent geen positief of negatief resultaat, 
maar een bedrag dat aan het vermogen wordt toegevoegd), het studiefonds (dat niet op 
de exploitatie drukt) en het subsidiebeleid (beëindiging subsidie aan gemeente 
Amstelveen voor het Cherry Blossom Festival). Van de verzendkosten zag hij graag een 
specificatie. Over het subsidiebeleid en (nut en historische oorsprong van) het studiefonds 
ontspint zich een discussie en geeft de voorzitter een nadere toelichting op het gevoerde 
beleid inzake de stichting Hirado en de gemeente Amstelveen. Besloten wordt om het 
studiefonds vooralsnog niet op te heffen. Mevrouw J.M. van de Griend vraagt of er binnen 
de verlaagde post drukwerk een reserve aanwezig is om vernieuwingen te financieren en 
waarom de kosten van de ALV omlaag zijn gegaan. De penningmeester geeft een nadere 
toelichting op de verlagingen, die samenhangen met digitalisering resp. een goedkopere 
vergaderlocatie. De voorzitter dankt mevrouw Bosman voor de geleverde inspanningen 
van de aflopen 3 jaren, de kascommissie voor hun werk en de ALV voor de gegeven 
feedback. Onder applaus verleent de ALV vervolgens decharge aan het bestuur voor het 
in 2016 gevoerde beleid. 
 
Begroting en kascommissie 2017 
De concept begroting wordt zonder nadere discussie ongewijzigd vastgesteld, met dank 
aan de opsteller. De voorzitter geeft een korte toelichting op de professionele achtergrond 
van de heer H. Grisel, die wordt voorgedragen als nieuw plv. lid van de kascommissie. De 
kascommissie 2017 zal bestaan uit de heer C.L. van Gelder (voorzitter), de heer I.H.J.M. 
van Waesberghe (lid) en de heer Grisel (plv. lid). De heer Meijeraan merkt op dat hij de 
naam van de heer Grisel ook graag op de agenda had gezien. 
 
Contributieverhoging 2018 
Na een korte terugblik stelt de voorzitter de ALV voor om de contributie met ingang van 1 
januari 2018 te verhogen van € 15 naar € 20 voor leden / echtparen, de contributie voor 
studenten te handhaven op € 5 en om in de jaren daarna een terughoudend beleid te 
voeren ter zake van contributieverhogingen. Hierop ontspint zich een discussie over de 
wenselijkheid c.q. hoogte van het NJV-vermogen (buffer) en de wenselijkheid c.q. 
achtergrond van de verhoging. Mevrouw L. Lübbers vraagt waarom de contributie niet is / 
wordt geïndividualiseerd. Er zijn volgens haar op dit moment 172 echtpaar-leden. 
Mevrouw E. Badon Ghijben sluit zich aan bij de vraag. Mevrouw Van de Griend stelt voor 
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om verhoging en individualisering in hun onderlinge samenhang te bezien. De voorzitter 
stelt voor, gehoord de ALV, dat het bestuur een en ander zal bezien, een voorstel opstelt 
en voor de besluitvorming hierover een afzonderlijke ALV in oktober zal uitschrijven. De 
ALV stemt in met het voorstel. 
 
3 Communicatie 
 
Jaarverslag 2016 
Het concept jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de opsteller. 
 
Wat ons bezighoudt  
Naar aanleiding van de ledenenquête in de Nieuwsbrief van april meldt de secretaris de 
verheugende respons van 67 leden, van wie er 10 hebben aangegeven ook actief willen 
worden. De uitslag van de enquête zal nader worden geanalyseerd en gepubliceerd in de 
Nieuwsbrief van 10 september. De penningmeester meldt dat de NJV op dit moment 483 
leden heeft en verwacht een groei naar meer de 500 leden, mogelijk nog dit jaar. 
Bestuurslid de heer E.M. van der Molen meldt dat de vernieuwing van de website een 
onderwerp is van voortdurende aandacht. De in gang gezette implementatie van een 
IDEAL-module zal naar verwachting na de zomer worden voltooid. De secretaris doet een 
oproep aan de leden om inhoudelijke voorstellen te doen, waarmee de Nieuwsbrieven 
gevuld kunnen worden, zodat deze meer het karakter krijgen voor-en-door-leden. Ten 
slotte vindt een verloting plaats van 5 boeken getiteld Japans boeddhisme, van de auteur 
dr Henny van der Veere, lid van de NJV, die door uitgeverij Amsterdam University Press 
beschikbaar zijn gesteld aan de NJV. De winnaars (zie foto v.l.n.r.) zijn de heer C.L van 
Gelder, mevrouw  E. Badon Ghijben, de heer H. Gajentaan, mevrouw M. van de Zande en 
de heer H.L. van den Berg. 
 

 
 
4 Kalender van activiteiten 
 
Komende activiteiten, save the dates 
De voorzitter meldt dat de rondleiding op 25 juni door de Japanse tuin op Clingendael 
binnen enkele uren was overboekt. Daarom is het bestuur inmiddels doende om een 
tweede rondleiding in het najaar te organiseren. Op 3 september zal de heer Daan Kok, 
conservator van de tentoonstelling COOL JAPAN in Museum Volkenkunde een lezing met 
rondleiding verzorgen. 
 
Jubileum 2018 NJV 
De voorzitter meldt dat de viering van het jubileum zal plaatsvinden in september of 
oktober 2018. Vervolgens stelt hij mevrouw Ingrid I. Houtkooper voor aan de ALV. Zij is lid 
van de NJV en aangewezen als projectleider voor het jubileum. Mevrouw Houtkooper 
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informeert de ALV over de inmiddels gehouden brainstorm met NJV-leden vanuit 
verschillende Japan-achtergronden en leeftijden. Er is ook contact met het Corderius 
College in Amersfoort, met 30 jonge NJV-leden. De eerste voorstellen zullen 14 juni met 
het bestuur worden besproken. Via de Nieuwsbrieven zullen de leden op de hoogte 
worden gehouden. 
 
Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Onder dankzegging aan alle aanwezigen 
sluit de voorzitter om 16.30 uur de vergadering. 
 

Einde document 
 


