
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 8 februari 2020 om 09.00 

uur in Abrona Restaurant & Zalencentrum ’t Lichtpunt’, Maanlaan 4 in Huis ter 

Heide (Zeist) 

 

Agenda: 
1. Opening 

 

2. Mededelingen 

• Benoeming Pierre Ackermans tot ere-lid van VMA 

• Schorsingen 2 VMA-leden 

 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 februari 2019 

 

4. Verslag Buitengewone Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2019 

 

5. Verslag van de Kiescommissie d.d. 26 oktober 2019 en opheffen commissie 

 

6. Verslag secretaris: jaarverslag 2019 

 

7. Financiële Zaken; 

• Verslag penningmeester : financieel verslag 2019 

• Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2019. 

In verband met de bestuursoverdracht op 26-10-2019 heeft de kascontrolecommissie de volgende 

verslagen uit gebracht; 

Verslag kascontrolecommissie periode 01-01-2019 t/m 31-10-2019 

Verslag kascontrolecommissie periode 01-11-2019 t/m 31-12-2019 

• Contributie 2021 

 

8. Benoeming leden kascontrolecommissie 2020 

 

9. Beurzen 

 

10. Nalatenschapscommissie 

 

11. Rondvraag 

 

12. Bestuursverkiezing 

Op 26-10-2019 is een nieuw bestuur benoemd. Conform de Statuten zullen zij een rooster van 

aftreden maken dat voor de Algemene Ledenvergadering van 2021 van kracht is. 

 Aftredend en niet herkiesbaar:  1 bestuurslid, naam bekend bij bestuur* 

 

 Kandidaten voor het bestuur:  Ben Bouwhuis 

        Pascale v.d. Horst 

        Geert Mennes 

   Eric Timmermans 

 1 kandidaat, naam bekend bij bestuur* 

   

13. Sluiting om 11.00 uur  

 

 
*Niet alle namen zijn in de agenda opgenomen omdat er geen toestemming voor het openbaar maken was van de betrokkenen bij 

het plaatsen van de agenda op de website. De namen worden bekend gemaakt tijdens de vergadering. 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VMA te Huis ter Heide/Zeist op 16-02-

2019 

1. Opening 

De voorzitter Klaas Molenkamp heet een ieder van harte welkom op de 

ledenvergadering. Hij stelt voor om kort en zakelijk te vergaderen.  

Mogelijk zal volgend jaar de ALV een week eerder plaats vinden, in verband met de 

voorjaarsvakantie. 

 

We hebben geen berichten van afmelding ontvangen.  

 

2. Mededelingen 

Teruggrijpend op de slotopmerking van vorig jaar van dhr. Brandts, meldt Klaas 

Molenkamp dat hij zich als een vis in het water voelt in dit nieuwe bestuur. Er is 

afgelopen jaar veel gebeurd, er zijn veel stappen gezet, we gaan vooruit.  

a. Bulletin: vorig jaar hebben we afscheid genomen van de hoofdredacteur Frank 

van der Ploeg. Met gezamenlijke inzet is het bulletin gewoon volgens afspraak 

verschenen.  

 

b. Jubileum: de vereniging is dit jaar 40 jaar jong. Eén van de activiteiten hiervoor is 

het maken van een kalender. Wij zijn er druk mee bezig. 

 

c. Jubileumboek: we hebben mooie reacties ontvangen, helaas wel te weinig 

inzendingen om een boek te kunnen maken. Het bestuur heeft besloten om een 

jubileumbulletin te presenteren, waarin alle inzendingen van en door de leden 

toch gepresenteerd kunnen worden. Dat wordt het 3e bulletin van dit 

kalenderjaar.  

 

d. Website: in korte tijd heeft Anneke Beentjes het voor elkaar gekregen, met hulp 

van de overige bestuursleden, om de website compleet te vernieuwen. Het is een 

mooie, nieuwe en eigentijdse website geworden, met regelmatig nieuwe 

berichten. Dank je wel, Anneke voor al het werk hiervoor.  

 

e. Facebook: ook de facebookpagina wordt actief bijgehouden. Ook hiervoor is 

Anneke Beentjes eerste aanspreekpunt.  

 

f. Beurzen: vanaf 2019 beginnen we om 10:00u., met uitzondering van de eerste 

beurs van het jaar ivm de jaarvergadering. De eindtijd blijft 15.00 u.  Jos van der 

Kleij heeft inmiddels de organisatie van de beurzen op een perfecte manier 

overgenomen.  
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g. Financiën: ondanks veel problemen, heeft de penningmeester, Lutske de Haan, 

alle contributies over 2018 weten te innen. Graag een applaus voor de 

penningmeester en haar man voor alle inzet hiervoor. 

 

h. Folder en visitiekaartjes: in 2018 heeft het bestuur een algemene 

informatiefolder gemaakt en ieder bestuurslid heeft visitekaartjes gekregen.  

 

i. Merkenboekje: het maken van het nieuwe merkenboekje duurt langer dan 

verwacht, maar we willen een goed product neerzetten. We vragen dus nog even 

om uw geduld. We werken er hard aan. 

 

j. Tussen Kunst en Kitsch: vandaag zou iemand van dit programma komen. Dit naar 

aanleiding van bijzondere taxaties bij het programma: de taxatieprijzen die 

genoemd worden zijn niet correct. Helaas is er op het laatste moment afgezegd, 

maar we nodigen dhr. Aronson voor een andere beurs uit. De contacten zijn tot 

stand gekomen door ons lid Fleur van der Wal.  

 

k. Naslagwerken: Jolanda Mioch heeft het eerste deel van haar boek over Pastel 

klaar. Dit is vandaag te koop, meldt u aan haar kraam.  

 

l. Hans Meulman: de voorzitter vraagt Hans om even naar voren te komen. Hans 

stopt met zijn werkzaamheden als redactielid. Vele jaren heeft Hans zich ingezet 

voor de vereniging en dat zal ook nooit helemaal stoppen. Hans blijft op de 

beurzen komen, blijft betrokken bij de taxatietafel. Daarnaast gaat Hans nog door 

met de inventarisatie in het Bonnefantenmuseum. 

   

3. Verslag Ledenvergadering d.d. 17 februari 2018 

Geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. Dank aan 

de secretaris voor het opstellen van he verslag. 

  

4. Verslag secretaris: jaarverslag 2018 

Geen toevoegingen. Ook het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld onder 

dankzegging aan de secretaris Dini Polman-Centen. 

 

5. Verslag penningmeester: financieel verslag 2018 

De penningmeester Lutske de Haan geeft kort uitleg over het financieel verslag. De 

administratie is nu volledig geautomatiseerd. Dat betekent onder andere dat de 

leden verzocht wordt met het betalen van de contributie te wachten op de factuur 

en dus het factuurnummer. De kaartenbak is hiermee definitief afgeschaft en wordt 

gearchiveerd in het museum.  

 

Over het afgelopen jaar valt te melden dat er in november nog 250 

betalingsherinneringen uitgestuurd zijn. Dat is veel, nl. ca. één derde van de leden. 

De meeste betalingen zijn inmiddels binnen. Er staat over 2018 nog € 270 open aan 
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achterstallige contributie, waarvoor toezeggingen binnen zijn. Is dit per 1 maart niet 

betaald, dan zullen deze leden afgevoerd worden uit de ledenadministratie.  

 

Het ledenaantal is gezakt naar 787 leden. Ieder jaar loopt het ledenaantal nu met ca. 

40 terug. Toch zijn we optimistisch, we hopen weer een positieve lijn in te gaan 

zetten.  

 

Dhr. Meershoek vraagt toelichting over bepaalde punten. Dhr. Walstra neemt het 

woord over van de penningmeester en geeft aan de heer Meershoek na de 

vergadering nadere uitleg te zullen geven.  

Klaas Molenkamp geeft daarna het woord terug aan de penningmeester.  

 

De penningmeester verzoekt om wijzigingen in adres, rekeningnummer, etc. tijdig 

door te geven aan de ledenadministratie of één van de bestuursleden.  

 

6. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2018 

Agnes van der Drift en Meindert Kooistra hebben de boeken uitgebreid 

gecontroleerd. Er is bewondering voor hoe de gelden geïnd zijn, met de 

automatisering is een goede koers ingezet voor de komende jaren.  

 

De kascommissie stelt voor om de penningmeester décharge te verlenen voor het 

financiële beleid. Onder applaus gaat de vergadering hiermee akkoord.  

De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun inzet.  

 

7. Benoeming nieuw lid kascommissie 

Beide leden van de kascommissie zullen nog een jaar doorgaan. Als reserve-lid voor 

de kascommissie wordt Tiny Pullen benoemd.  

 

8. Voorstel tot verhoging van de contributie 

Er is geen noodzaak tot verhoging van de contributie. Het bedrag blijft staan op  

€ 20,00 per jaar per lid.  

 

9. Beurzen 

In 2018 hebben we 6 beurzen georganiseerd. Puck de Gooijer-Vermaat heeft dit jaar 

samen met Jos van der Kleij-Penders de organisatie verzorgd.  

Vanaf 2019 is Jos van der Kleij-Penders verantwoordelijk voor de organisatie van de 

beurzen. Opnieuw zijn dit jaar 6 locaties geboekt.  

 

10. Nalatenschapscommissie 

Als voorzitter van de Nalatenschapscommissie geeft dhr. Bauke Walstra uitleg over 

de aanmeldingen van dit jaar.  

Er zijn 7 aanmeldingen geweest. Veel servies is er bekeken, dozen vol, veel 

beschadigd en beboterd. Het is veel werk, waar helaas tot nu toe weinig interessants 

uit komt.  
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11. Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Beide zijn toe aan een herziening. Het bestuur gaat zich het komende jaar inzetten 

om voorstellen aan te leveren voor de volgende jaarvergadering.  

 

12. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Mw. P. de Gooijer-Vermaat 

Helaas heeft onze beursorganisator besloten om te stoppen met het bestuurswerk 

voor de VMA. 

Mw. Puck de Gooijer-Vermaat is al 15 jaar bestuurslid: ze is in 2004 benoemd. Ze 

heeft veel taken op zich genomen en heeft bijgesprongen waar nodig. In het begin 

heeft ze met de organisatie van de beurzen meegelopen met Frans Maassen en Rik 

Zuidema. De laatste 6 jaar heeft Puck de organisatie zelf gedaan. Ze had altijd een 

luisterend oor voor de wensen van de standhouders. Het is zonde dat Puck ons nu 

gaat verlaten.  

 

Ook heeft Puck in samenwerking met haar man Wijnand zo’n 90 posters voor de 

beurs gemaakt, waarvoor de voorzitter haar ook bedankt.  

Gelukkig blijft Puck wel naar de beurzen komen. Ze zal er met haar eigen 

verkooptafel staan, maar gaat ook assisteren bij het taxeren tijdens de beurs. We zijn 

blij dat we Puck op de beurzen blijven zien en op deze manier nog mogen genieten 

van haar kennis.  

 

Een VMA-speld wilde Puck niet, maar we hebben wel een cadeau voor haar.  

Puck bedankt iedereen voor de samenwerking.  

 

Na het afscheid van Puck blijft het bestuur hiermee uit 5 personen bestaan. We 

hebben de handen vol aan het lopende programma, maar we kunnen door met de 

huidige bezetting.  

 

13. Rondvraag 

Dhr. Blankenburgh: tijdens de beurzen is er al 4 keer iets gestolen van hun 

verkooptafel. Zijn er meer standhouders die deze vervelende ervaring hebben?  

Ja, er zijn er meer! Bijzondere stukken weet men altijd te vinden. Waakzaamheid is 

geboden.  

 

Dhr. Ben Frissen: met het oog op het 40-jarig jubileum: is het mogelijk om subsidie 

aan te vragen bij de gemeente Maastricht? We promoten het Maastrichts Aardewerk 

en zo de stad Maastricht. Wellicht dat hier een bijdrage tegenover kan staan van de 

gemeente.  

Klaas Molenkamp zegt toe een poging hiertoe te zullen ondernemen.  
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14. Sluiting 

Voor tot sluiting overgegaan wordt twee korte huishoudelijke mededelingen: 

1. Voor de nooduitgangen staan nu karretjes geparkeerd. We verzoeken u deze te 

verwijderen.  

2. Zoals gebruikelijk mogen, na het sluiten van de vergadering, eerst de 

standhouders de zaal in. Daarna volgen de bezoekers van de vergadering en 

worden de deuren voor het overige publiek geopend.  

 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid bij deze Algemene 

ledenvergadering en sluit de vergadering. 

 
Voor het verslag 
Dini Polman – Centen 
Secretaris 
 

 



Verslag van de Buitengewone Ledenvergadering van de VMA van 26-10-2019 te Steenwijk. 

Opening: 
Om 09:30 uur opent voorzitter Klaas Molenkamp de Buitengewone Ledenvergadering en hij heet 
iedereen welkom. 
Een bijzonder woord van welkom is er voor de leden van de Kiescommissie Ingrid  Nijwening, Huub 
Brandts en de voorzitter van de Kiescommissie, Hannie Humme. 
Verder deelt hij mee dat na de verkiezing de beurs toegankelijk is voor iedereen, maar dat de 
standhouders eerst hun plaats in zullen nemen. Hij spreekt de wens uit dat het een waardige 
verkiezing mag worden en een fijne beurs voor alle aanwezigen. Hierna krijgt Hannie Humme het 
woord. 
 
Verkiezingen: 
Eerste termijn: 
Hannie Humme constateert dat het benodigde quorum voor het nemen van besluiten niet is gehaald. 
Daarom sluit zij de vergadering per direct en deelt mee dat de tweede vergadering na 10 minuten zal 
beginnen. 
 
Tweede termijn. 
Om 09:45 wordt de tweede vergadering geopend. Er is nu geen quorum meer nodig. 
Er volgt een korte voorstelronde van de leden van de Kiescommissie. 
Er is geen agenda, want het enige punt is het kiezen van een nieuw bestuur. 
Alle kandidaten voor een bestuursfunctie worden nog een keer genoemd en zij tonen zichzelf aan de 
aanwezigen. Kandidaat Gosse Hoekstra is afwezig . 
 
De procedure wordt uitgelegd. Na het tellen van de uitgebrachte stemmen in het Fletcher Hotel te 
Steenwijk, zullen ook de per email uitgebrachte stemmen worden toegevoegd. De per post 
binnengekomen stemmen heeft de Kiescommissie vandaag in de zaal verwerkt. Dit alles zal leiden tot 
een totaal aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat. 
Over de uitslag is geen discussie mogelijk. 
Na de telling zullen eerst de kandidaten op de hoogte gebracht worden van de uitslag. 
Deze uitslag zal op een Flip-over geschreven worden. 
Pas nadat de kandidaten op de hoogte zijn, wordt het publiek in kennis gesteld van de uitslag. 
Dat is ook het moment dat het huidige bestuur aftreedt. 
Na enig rumoer stelt de voorzitter dat er geen discussie mogelijk is over de gang van zaken. 
Vragen over de procedure kunnen alleen aan de Kiescommissie gesteld worden, maar niet 
publiekelijk. 
De aanwezigen worden verzocht de zaal te verlaten, zodat de Kiescommissie in alle rust haar werk 
kan doen. 
 
Schorsing van de BLV 
 
Uitslag van de Verkiezingen. 
Om 13:00 uur worden de kandidaten op de hoogte gebracht van de uitslag. 
 
Om 13:15 volgt de openbare verkiezingsuitslag. 
Voorzitter Hannie Humme legt uit dat de stemmen eerst elektronisch zijn geteld. Vervolgens is alles 
handmatig gecontroleerd.  
 
Aftreden huidig bestuur: 
De aftredende bestuursleden, penningmeester Lutske de Haan en voorzitter Klaas Molenkamp, 
worden heel erg bedankt voor het vele werk wat zij verricht hebben in de afgelopen maanden, nadat 



de overige 3 leden hadden bedankt. Het Jubileumproject, de Jubileumbeurs en het uitbrengen van 
het Jubileumbulletin is allemaal gerealiseerd en dat is een grootse prestatie. Klaas en Lutske hebben 
heel veel betekend voor de vereniging. Er volgt een hartelijk applaus uit de zaal. 
Vervolgens neemt Klaas Molenkamp het woord en spreekt uit dat hij het vele werk heeft verzet voor 
alle leden van de Vereniging. 
 
Uitslag: 
Het nieuw gekozen bestuur ziet er als volgt uit: 
Ton van Dongen, voorzitter 
Gosse Hoekstra, lid 
Karin van Dort- Boomsma, lid 
Carla Lichtenberg, lid 
Puck de Gooijer, lid. 
Puck de Gooijer heeft zich meteen teruggetrokken als nieuw bestuurslid. 
 
Derhalve bestaat het nieuwe bestuur uit een voorzitter en 3 leden. 
 
Er zijn 238 stemmen uitgebracht; hiervan waren er 24 ongeldig. 
Er zijn dus 214 geldige stemmen uitgebracht van de totaal 819 leden. 
Voor het verkozen worden geldt: je hebt de drempel van 108 stemmen gehaald of niet. Er is niet 
bekend gemaakt welk percentage stemmen men heeft gehaald. 
 
Vervolgens neemt de nieuwe voorzitter Ton van Dongen het woord. Hij bedankt de Kiescommissie en 
complimenteert hen voor de zorgvuldige wijze waarop de verkiezingen zijn verlopen. Hij belooft dat 
het respect terug zal keren en dat de VMA haar 50 jarig jubileum op een goede wijze zal behalen. Hij 
wil graag overleg met Klaas en Lutske. 
 
Sluiting: 
Hannie Humme sluit de Buitengewone Ledenvergadering na dankzegging aan iedereen met:  ’wees 
lief voor elkaar’. 
 
 
Voor het verslag 
 
Ria Molenkamp 



VERKLARING KIESCOMMISSIE OMTRENT VERKIEZINGEN BESTUUR EN VOORZITTER VERENIGING 

MAASTRICHTS AARDEWERK 

Buitengewone Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2019 – te Steenwijk. 

Ondergetekenden, voorzitter en leden van de Kiescommissie ingesteld voor de verkiezingen van 

voorzitter en bestuur van de VMA verklaren het volgende: 

• De verkiezingen hebben plaatsgevonden conform de geldende statuten van de VMA d.d. 1973 , 

door het toen bevoegd bestuur, de beheerders van Facebook groep VMA2020 en de 

kiescommissie geaccordeerd protocol. 

• Het uitroepen  van de Buitengewone Ledenvergadering en de oproep tot het uitbrengen van 

stemmen is geregeld door brieven van het bestuur en de kiescommissie aan alle leden.  

• Het stemmen door de leden is gebeurd via email, post en in de zaal (met eventuele volmachten) 

voorafgaand aan de BLV op 26 oktober 2019. 

• De verificatie om vast te stellen of de uitgebrachte stemmen rechtsgeldig zijn, is verricht door 

enkel het lid van de kiescommissie dat tevens bevoegd is en beheer heeft over de 

ledenadministratie, aan de hand van een check op de ingevulde verificatieformulieren. Van leden 

die uitgesloten waren van stemming als gevolg van niet betalen contributie of schorsing door 

bestuur, zijn de stemformulieren ongeldig verklaard. Van de stemformulieren die dubbel zijn 

ingeleverd (bijvoorbeeld een of twee keer per post en nogmaals in de zaal) zijn de in tweede 

instantie ingeleverde stemformulieren ongeldig verklaard. Stemmen per email die niet ingevuld 

waren op het stemformulier zijn ongeldig verklaard.  

In totaal zijn 24 stemformulieren ongeldig verklaard. 

• De besluiten met betrekking tot de verkiezingen hebben plaatsgevonden in een Buitengewone 

Ledenvergadering op 26 oktober 2019 te Steenwijk. Voor een eerste vergadering om 9.30 uur 

was geen geldig quorum aanwezig, voor de tweede vergadering om 9.45 uur is statutair geen 

quorum noodzakelijk. De aanwezige leden hebben een presentielijst ingevuld. 

• Het tellen en registreren van de via de stemformulieren uitgebrachte stemmen is op twee 

volledig onafhankelijk van elkaar staande registratiesystemen gebeurd door twee personen van 

de Kiescommissie. De einduitkomst van beide systemen gaf zonder enige twijfel één en dezelfde 

uitkomst over de verkozen en niet verkozen kandidaten. 

• De verificatieformulieren in de zaal zijn ter plekke vernietigd of terug gegeven aan het 

betreffende lid. De verificatieformulieren per email zijn verwijderd uit de email box. De per email 

uitgebrachte stemformulieren zijn geprint.  

• Van de 214 geldig uitgebrachte stemmen hebben de volgende kandidaten een eenvoudige 

meerderheid, te weten 214:2 + 1 = 108 of méér stemmen behaald: De heer Ton van Dongen 

tevens verkozen tot voorzitter, de heer Gosse Hoekstra, Mevrouw Karin van Dort, Mevrouw Carla 

Lichtenberg, Mevrouw Puck de Gooijer. Niet verkozen zijn de heer Klaas Molenkamp, de heer 

Ben Bouwhuis, Mevrouw Dini Centen-Polman, de heer Geert Mennes.  

• De kandidaten zijn met uitzondering van de heer Gosse Hoekstra (verhinderd) voorafgaande aan 

de bekendmaking aan de leden bijeengeroepen door de Kiescommissie en op de hoogte gesteld 

van de uitslag. Mevrouw Puck de Gooijer heeft daar bekend gemaakt zich per ommegaande 

terug te trekken als bestuurslid. Alle gekozen en niet gekozen kandidaten hebben zich bereid 

verklaard niet het aantal stemmen te willen vernemen van de Kiescommissie en dit besluit ook 

zo nodig te willen ondersteunen naar de leden toe.  

• De uitslag is na het formele aftreden van Klaas Molenkamp en Lutske de Haan medegedeeld aan 

de aanwezige leden. Hierna is het nieuwe bestuur aangesteld.  



• Het dossier van de verkiezingen inclusief de stemformulieren berust bij de Kiescommissie en 

wordt conform afspraken niet overgedragen aan het nieuwe bestuur en/of de leden van de VMA. 

Het dossier is alleen in te zien door de Kiescommissie. Het dossier wordt na instemming van de 

Algemene Ledenvergadering in 2020 volledig vernietigd waarna de Kiescommissie zich opheft.  

Steenwijk, 26 oktober 2019  

 

Hannie Humme, voorzitter Kiescommissie 

Ingrid Nijwening-Bos, lid Kiescommissie en beheerder ledenadministratie 

Huub Brandts, lid Kiescommissie 

 



Jaarverslag 2019 

 

40-jarig jubileum VMA 

Op 2 oktober  2019 was het 40 jaar geleden 

dat de Vereniging Maastrichts Aardewerk 

werd opgericht. Onder leiding van ons 

VMA-lid Huub Brandts werd een feestelijk 

programma samengesteld dat zich 

afspeelde in Maastricht de bakermat van 

onze verzamelingen. 

 

Rondom de VMA beurs van 21 september 

2019 in Centre Céramique kon men 

diverse musea in Maastricht bezoeken die 

aandacht gaven aan ons jubileum met 

speciale kortingsvouchers in een speciaal 

Jubileumprogrammaboekje. In Centre 

Céramique viel de bijzondere collectie van 

ons lid Pierre van der Voort te bewonderen 

die zo succesvol is dat hij verlengd is tot 

begin 2020. Tijdens de VMA-beurs werd 

door voorzitter Klaas Molenkamp in zijn 

toespraak niet alleen het jubileum 

herdacht, maar vond ook de uitreiking 

plaats van de gouden VMA-speld aan ons 

lid Pierre Ackermans.  

 

Verder werd er een feestelijk VMA-

Jubileumbulletin 152 uitgegeven waarin 

dertig VMA-leden hun favoriete 

verzamelitem lieten zien van Maastrichts 

Aardewerk, met hun persoonlijke verhaal 

daarbij. Een bijzondere uitgave door leden 

voor leden. 

 

Het bestuur van de VMA wil iedereen 

bedanken voor hun bijdrage aan dit 

geslaagde 40-jarig jubileum. In het 

bijzonder Huub Brandts, Pierre van der 

Voort, Ria en Klaas Molenkamp, Lutske 

de Haan, Puck de Gooijer, Bauke Walstra, 

directie en medewerkers van de 

deelnemende partners (Centre Céramique, 

het Bonnefanten Museum, Brouwerij 

Bosch, het Drukkunstmuseum, de Sphinx 

passage, het Townhouse hotel, 

Jouwmarktkraam Maastricht, House of 

Tudor) en verschillende media en 

subsidiegevers. 

 

VMA-bulletin 

Het VMA-bulletin verscheen driemaal. De 

redactie werd gevormd door Klaas 

Molenkamp, Dini Polman-Centen (tot juni 

2019) en Bauke Walstra. 

Veldhuis Media verzorgde gedurende het 

gehele jaar de vormgeving, drukken en 

verzending van onze VMA-bulletins. Een 

woord van dank voor de betrokkenheid van 

dit bedrijf is zeker op zijn plaats. Hans 

Meulman, Jaap Otte, Willem Meershoek 

en vele anderen hebben weer voor 

artikelen in ons blad gezorgd. Ook de 

rubriek “Van de Voorzitter” en “Op 

bezoek bij” van Klaas en Ria Molenkamp 

verschenen weer gedurende het jaar. 

Hartelijk dank voor de inzet van de 

vrijwilligers en de schrijvers van artikelen. 

 

Bestuurssamenstelling 

2019 was voor het bestuur van de 

vereniging een complex jaar. Nadat in juni 

2019 een drietal bestuursleden te weten, 

Dini Polman-Centen, Jos.an der Kleij-

Penders en Anneke Beentjes per direct hun 

ontslag namen, gingen de overige 

bestuursleden te weten Klaas Molenkamp 

en Lutske de Haan verder als Bestuur om 

de lopende zaken af te handelen tot de 

verkiezing en benoeming van een nieuw 

bestuur. Op 26 oktober 2019 vond er 

daarom een Buitengewone 

Ledenvergadering (BLV) plaats die werd 

georganiseerd door de ingestelde 

Kiescommissie bestaande uit Hannie 

Humme (voorzitter), Huub Brandts (lid) en 

Ingrid Nijwening-Bos (lid). Tijdens deze 

vergadering trad het zittende bestuur Klaas 

Molenkamp en Lutske de Haan af en werd 

een nieuw bestuur benoemd te weten Ton 

van Dongen (voorzitter), Carla Lichtenberg 

(penningmeester), Karin van Dort-

Boomsma  (secretaris/communicatie), 

Gosse Hoekstra (beurzenorganisator) en 

Puck de Gooijer-Vermaat. Het laatst 

genoemde bestuurslid trad tijdens de BLV 

weer direct af als bestuurslid. 

Voor de ledenadministratie wordt de VMA 

ondersteund door Ingrid Nijwening-Bos 

Het bestuur wil haar en de leden van 



Kiescommissie en de afgetreden 

bestuursleden bedanken voor hun enorme 

inzet in 2019. 

 

Kascontrolecommissie 

De door de ALV van 16-2-2019 ingestelde 

Kascontrolecommissie bestond uit Agnes 

van de Drift en Meindert Kooistra. In 

oktober 2019 heeft Meindert Kooistra 

aangegeven hiermee te willen stoppen en is 

Fokke Karel van Ommen hiervoor in de 

plaats benoemd. Wij willen hen bedanken 

voor hun inzet. 

 

Nalatenschapscommissie 

Via verschillende kanalen (o.a. 

secretariaat, website VMA, voorzitter 

Nalatenschapscommissie) kwam een aantal 

vragen binnen voor advies over verkoop 

collecties. In een geval werd concreet hulp 

gevraagd bij de afwikkeling van de 

collectie. Ook dit jaar kon de 

Nalatenschapscommissie voor zowel leden 

als niet-leden iets betekenen voor 

nabestaanden bij het helpen om de 

verzameling van hun dierbaren op een 

goede manier een nieuwe plek te geven. 

Ook hier natuurlijk de 

Nalatenschapscommissie hartelijk bedankt 

 

Leden 

Op 31 december 2019 telde de VMA 816 

leden. In 2019 hebben we 52 nieuwe leden 

mogen verwelkomen. Ook in 2019 waren 

we dankbaar voor alle hulp van onze leden 

voorafgaand, tijdens en na de beurzen. Er 

werd promotie gemaakt voor de beurzen, 

men helpt met het opbouwen en afbouwen. 

Daarnaast kunnen we kunnen altijd op 

onze leden een beroep doen voor het 

schrijven van artikelen voor VMA-bulletin, 

vrijwilligerswerkzaamheden bij 

inventarisatie collectie Polling in het 

Bonnefantenmuseum, en hulp bij het 

oplossen van de vele vragen over 

aardewerk die we ieder jaar weer via leden 

en onze website ontvangen;  

Waardevolle hulp, waar we ieder jaar als 

VMA van mogen profiteren en wij willen 

hen dan ook bedanken voor al hun inzet en 

betrokkenheid. 

 

 

Beurzen 

Dit jaar zijn er weer 6 beurzen door het 

hele land georganiseerd. Jos van der Kleij-

Penders heeft dit tot en met juni 2019 voor 

haar rekening genomen, en nadat zij was 

afgetreden als bestuurslid werden de 

beurzen tot eind oktober 2019 

georganiseerd door Klaas Molenkamp en 

Lutkse de Haan met ondersteuning van 

Puck de Gooijer-Vermaat. Hierna werd de 

organisatie overgenomen door Gosse 

Hoekstra. 

Op 5 beurzen werd uitsluitend Maastrichts 

Aardewerk verkocht, op 1 beurs in 

Maastricht mocht ook Maastrichts glas 

verkocht worden. We zien terug op 

geslaagde beurzen op fijne locaties, dit 

alles dankzij de leden, belangstellenden en 

uiteraard de standhouders. 

 

Activiteiten 

Bonnefantenmuseum, Maastricht; 

inventarisatie Collectie Polling 

Jubileum activiteiten in Maastricht in 2e 

helft 2019  i.v.m. 40 jaar VMA. 

Promotie-activiteiten op 

Verzamelaarsjaarbeurs Utrecht (november) 

 

Website en Facebook 

Ook in 2019 werd de website en 

facebookpagina actueel gehouden en 

verder verfraaid. Anneke Beentjes heeft dit 

tot juni 2019 voor haar rekening genomen. 

Nadat zij was afgetreden als bestuurslid 

werd het beheer overgenomen tot eind 

oktober 2019 door Klaas Molenkamp en 

Lutkse de Haan met externe hulp. Hierna 

werd dit overgenomen door Karin van 

Dort-Boomsma. Dank aan Anneke, Klaas 

en Lutske voor al het werk hiervoor. 

 

Namens het Bestuur: 

 

Karin van Dort-Boomsma, Secretaris 

 


