
Verslag van da oprichtingsvergadering van dakunatsnaarsvereniging in Flevoland
d.d. 16 maart 19B9 in 'da Fontein' te Lelystad.

Aanwezig zijn: circa 40 personen, wasrvan28 mensen hun naam op da presentialijst
schrevsn.

VoortII hebben da volllenda pereonen wagens verhindering voo~ef contact opgenomen,
omdet zij wal greeg opds hoogte llehouden willen worden: Ad,Kuiper uit ~ifter
bent en Ronald SchuUrmsn en Rudolf Martin (beiden) uit Lelystad.
De vergederlngwordt geopend dool' Henk Baartmen uit Emmelootd, die de eenwetigen
welkom heet an in het kort'uitlegt, dat verechillende groepen in de provincie
Flevoland met het idaa ven ean vereniging rondliepen en dus ,besloten de krechten
te bundelen en een oprichtingsvergedering uit te schrijven.'
Zo'n vereniging ie bater in steet tot overleg met inetellingen over tentoonstel- ,
lingsfaciliteiten, eubaidiee, 'projecten, enz. den ean enkeieing, die maar moeilijk
zicht kan krijgen op de basteding van provinciale kunstgelh,n en hoa bepaalde pro-
vinciale kunetprojecten tot stand komen. :
Het doel van de vereniging, zoals reeds in de uitnodigingsbrief voor de vergadering
stond, zel zijn: hat bavorderen vsn een levendig kunstklimast, alsmsde de artis
tieke en meetscheppelijke belsngenbehsft~ing van de kunstensal's, in het bijzonder
ven de leden. Zij zel dit doel trachten te bereiken dool' o.e. het houden ven kunst
manifestaties, zoels tentoonstallingen, projeèten, installatias, parformencas, atc.
Vervolgans legt hij een da hsnd van aen echeme uit, hoe de'etruct~ur van de vere
niging zou kunnan zijn. Het ia een scheme, det pest bij de concept-etatuten, die
na ~ jaer werken in hat Groninger KunstenaarsKollektief (G.~.K.) tot stsnd zijn
gekomen en als zodsnig een werkbare vorm zijn gebleken. :
De hoofdli1nen komen op het volgende near: Er ie een coardinatiecommieeie, wearin
o.a. de secreteris en da psnningmeester zitting hebbsn. De ledsn hiervan worden
jaerlijks gekozen. Voorts zijn er tentoonstellingscommissie~,die wisselende leden
hebben en esn,toetsingscommissie, die de aanvragsn voor het 'lidmaetschsp behandalt.
Da leden van de laetate commiasie worden ook gekozen voor de tijd van 1 jaar.
Er is ook aan baroepscommlellie, waarbij men in beroep kan gean, ala man meent det
men niet correct behendeld is bij een asnvraeg of een tentoonstelling. '
Tenslotte ia er esn kescommissie. '
George Geutjes: "Het lijkt mij het beste det elke regio (ZUidelijk -, Oostelijk
Flevoland en Noordoostpolder) een vertegenwoordiger in de coardinetiegroep heeft."
SJoerd v.d.Veen vindt het echeme voor een veranigingsstructuur, ~osls hier getoond,
erg uitgebreId met teveel groepen en voelt meer voor een vaste groep in elke regio
of gemeente met desrbovan een soort overkoepelend orgeen. Hij wil stemmen over het
voorgeetelde concapt. ,
De mesrdsrheid wil echter eert meer wetsn over het voorliggende concept, elvorens
te stemmen.
Peter ven Zetten denkt dSt er veel tijd in een vereniging in deze vorm zal gsan
zitten en Is bsng, dat er zodoende te weinig tijd overblijft om zich met het eigen
lijke werk bezig te houden.
Een eenweziga (naam onbekend bij notuliat) merkt op, dat de voorgestelde atrUCtuur
misechIen wel opgaet voor een veraniging met zear veel led~n, zoala het G.K.K.,
mesr Flevoland heeft minder kunatanaers en met deze structuur-kan iader lid wel

, een functie binnen de vereniging beklsdan. :
Henk Beertman'bestrijdt de vrees, det genoemde structuur veJl werk met zichmas
brengt; in de prektijk zal het naerkomen, op weinig wark, juist omdst da deelnemsrs
ssn tentoonatellingsn hun eigen expoaitie inrichten. Hij heaft ook een voorlopig
tentoonstellingaschama gemsakt, met tijd- en plaeteacheme ~oor sxposities in I
Flevoland an zegt dat de Provincie ela gavraagd ie om een startsubsidie voor de
vereniging. Deze subaidie is toegezegd. Ook zou de provinciè genegen zijn, bepael
de projecten ven de vereniging tssubeidiären.
George Geut1as vraagt zich bij hat zien van hat tenttonstellingsscheme af of dit
niet wet willekeurig semengesteld is en welke de normen zij~, die de vereniging
ean expositieruimtss stelt.
Henk Baartman zegt dat da volgende norman zeker geateld moeten wordan, zoala:
goeda varlichting, geen nsuwe gengetjas of hallatjes om het werk op te hengen, be-
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hoorlijke openingetijden en toegankelijkheid.
Ook meent hij, det de instelling of ruimte weer de vereniging exposeert, de
openingskoeten moet batelen.
Sjoerd v.d.Veen ie erg eceptisch over hat leetete en vindt, dat er eigenlijk geen
goede expositieruimten in Flevolend zijn.
Wim v.d.Brink meent ook, det dit allemaal nooit kan in Flevolend: dit is Groningen
niet; we leven in een andere tijd; er zijn hier veel te weinig expoeitieruimtes
en er worden venevond verwechtingen gewekt, die niet weer te meken zijn. Wie be
pselt er trouwens binnen de vereniging, wie vsn de leden in welke expositieruimte
komt, m.e.w. wie krijgt de meeat lucretieve ruimtes en gaet bij uitwisselings
progremme's mat bijv. de Rendeted en het buitenland meedoen? Ook twijfelt hij een
de toegezegde aterteubsidie: de. Provincie belooft zoveel I Heeft Beartmen hst geld
el in zijn portemonnaie?
Bethus Wiegersme stelt voor bij handopsteken te stemmen of we el dan niet een
versniging willen. We komen met el'det gipreet over de stetuten en zo vanavond
niet veel verder; Leten we eerat vaststellen of we een vereniging willen en ons
later met de uitwerking bezighouden. .
Peter Schilling vindt het plen voor een vereniging, zoals nu op tsfel ligt, niet
ieta wet specieel met kunsteneers te meken heeft; het ken net zo goed op een motor
club betrekking hebben. Hij mist een ideelistische houding. Het komt hem allemeel
nogel commercieel voor, gericht op het losmeken ven geld.
Agethe Poorting vindt het idee voor de vereniging wel goed en het concept Ben werk
beer voorstel.
Agmon van der Veen zegt hat eveneens ean goed idee te vinden om aen vereniging op
ta richten: het is nodig om ons te orgeniseren. We kunnsn leter el tijd nog uit
elkear gean. Leten we stemmen voor ean vereniging I

Ste~ing bij hendopsteken vindt pleets. De uitslag is: 0 tegen; 1 geen mening en
24 voor. •
~ldua besloten een vereniging op te richten. Vervolgens ie er·koffiepeuze.
Ne de peuze neemt Henk Beertman weer het woord. Nu er een besluit tot het oprichten
vsn een vereniging genomsn ie, moet er een voorlopiga coBrdinstiegroep komen en
een voorlopige toteingscommiseie. Er moeten inschrijfformulieran gemaekt worden
en opgestuurd worden Ben elle Flevolendse kunatenears. Hij verzoekt da eenwezigen
die in de voorlopige commiasiea zitting willen naman, zich op te geven.
Oe volgende parsonen geven zich op: -
Voorlopige toetaingscommissie Voorlopige coardinetiecommissie ~

1. George Geutjee (Almere), 1. Agmon van der Vaen (Almere)
2. Arend Roozenschoon ' (Lelyeted-haven) 2. Agetha Poorting (Lelysted)
~. Abreham Wsatardijk (Almere-haven) 3. Hendrik Baertmen (Emmeloord)

. 4-JHenneke Hollestella (Lelystad)~4' Margreet ven da Pals (Luttelgeest)
" Hendrik Beartmen (Emmeloord) 5. Willem de Wolf (Emmeloord)

6. Fred Andr6 (Nagela)
Verschillende eenwezigen willen wetan we ~~ normen de toetsingecommissie zal ~
henteren.
Arand Roozenschoon zegt det de commissie een lijst met stendeardvregeD, zoals ge
hanteerd door de Provincie en endere inetallingen, zel opstellen met.vregen over
oplaiding, vakgsbiad, tentoonstellingen, anz. Als el' ne het invullen ven die 'ijst
nog vragen zijn bij da toatsingecommiseie, ken er,binnen bijv. een meend, etelier
bezoek volgen. Hij verzekert de aenwezigen, det hat niet de bedoeling ie om een
soort club voor alleen de besten onder da kunetenaere op te richten, waar men
alechts onder zwere voorwaerden in ken komen.

Vervolgens kondigt Henk Beartmenaan, det een groep kunstenaara in da Noordooet
polder met voorbereidingen een de gang ia om tijdens da,maenden juli an eugustus 'B9
en objectenmanifestatie op de noordpunt ven Schoklend ta doen pladts vinden.
Het thema zal zijn: 'De elementen en hat ailand'. Het moeten tijdelijke objecten
zijn, dus geen sokkels an fundaringen. Hat is de bedoeling de benodigde materielen
ven bedrijven te krijgen en de deelnemsnde kunetenaers aen vergoeding te geven.
Beeprekingen hierover zijn geande met Staetsboebeheer (de eigeneer ven de grond),'
de gemeente Noordoostpolder en ds Provincie.



Hij vraagt de eenwezigen neer hun mening over het idee om dit 'epektakei' ale
officiäla openingsmsnifestatie van de vereniging te beschouwen en het geheel door
Flevolandse kusnteneers te laten verzorgen. Zijn' er mensen aanwezig, die een object
hiervoor willen makan en/of mee willen doan in de werkgroep ter voorbereiding van
de manifeetatie?
De volgende meneen hebben zich inmiddels' voor de 'Schokland-werkgroep' opgegeven:
1. Frits Breekveldt (Biddinghuizen)
2. Hanneke Hollestelle (Lelysted)
3. Arend Roozenschoon (Lelysted-haven) (m.b.t. de inrichting van het terrein)
4. Marian v.d.Fliert (Tollebeek)

t5. Willem da Wolf (Emmaloord)
Rondvresg

• Wat moaten de leden etrake een contributie gean bstalen?
~ ~.: De initiatiefnemere dsnken aan f 100,-- per pereoon per jeer. Dit lijkt

redelijk els men neer vergelijkbere genootscheppen en verenigingen kijkt.
• Hanneke Hollestella vraegt of da vereniging aek zel ijveren voor een grefisch

atalier voor hear ledèn. ' ,
~.: In de concept-statuten staat dat de vereniging zich ook zel inspannen voor

het verkrijgen ven werkruimten en een verenigingsruimte.
• Kunnen de etatuten gefotokopieerd en rondgestuurd worden?

~ Henk Beartman vreest dat dit behoorlijk wat gsld zal kosten. De concept-stetuten
tellen maar liefst 16 bladzijdsn, dit maal zovsel + de portokosten. Bovendien zijn

.het concept-etatuten, wssrin nog versndsringen aengsbracht kunnsn worden.
George Geutjes zegt dat hiarvoor da startsubaidie gabruikt kan wordan en om de
kosten te drukken zou de provincie gevreagd kunnan worden da concept-atatutan te
kopiäran.
• Agathe Poorting lijkt het beter de manifestatie op Schokland voorlopig buiten

de vsre~ging te houdsn; de eerste officiäle menifestetie ven de vereniging moet
een klepper worden. Zij wil er nog wet lengsr over nsdenken en vresgt of het plsn
niet op de volgsnde vsrgadering besproken kan worden.

Henk Bsartmsn zegt dat dit uitatel moeilijkheden zal oplevaren i.v.m. hat esnvra
gsn vsn subsIdies en bsnodigde orgsniaatietijd, atc. Als er bovendien ta weinig
daelnsmera zouden blijkan te zijn op da volgende vergsdsring, wordt hst ook wel
erg kort dag om nog andere kunstensers ean ds schrijvan sn de hele zaek,te orge-
nieersn. '
Het lijkt de vargadering toch beter de Schoklsndmsnifestetie voorlopig buiten
de vereniging te houden. De zeek blijft bij de initietiefnemere.
Arend Roozenschoon bedankt tenslotte elle eanwezigen voor hun komst en in het bij
zonder dè initietiefnemers, die de stoot tot het houden ven deze oprichtingsver
gadering gsven. Mat asn warm applaus wordt da vergsdsring bsäindigd•
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