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1. Mededelingen van de voorzitter
Sergio Servellón geeft inleidend enige uitleg bij de zeer recente gebeurtenissen i.v.m.
de bestuurswissel (voorzitter Aksoy gaf haar ontslag, Alberto Galbardini volgde haar
op) en andere ontslagen op internationaal ICOM-niveau.
Deze wissels zijn ongetwijfeld verbonden met de troebelen rond de vernieuwde
museumdefinitie, die in 2019 op de ICOM-conferentie in Kyoto voor heel wat discussie
zorgde.
Om dit nader te duiden, gaat de voorzitter dieper in op de organisatie van ICOM
internationaal, de missies van de organisatie en de manier waarop beslissingen op dit
niveau genomen worden. Elke comité heeft evenveel stemmen, onafhankelijk van het
aantal leden, wat niet logisch is als ledenorganisatie waar de leden centraal zouden
moeten staan. In de verdere ontwikkeling zal ICOM Belgium Flanders ook nauwer
overleg plegen met ICOM Nederland. Zij staan aan de kant van de voorstanders van
de nieuwe definitie. ICOM België heeft geen fundamentele bezwaren tegen de inhoud
van de nieuwe definitie, maar tegen de procedure op zich en het gebrek aan
transparantie. Alexandre Chevalier (voorzitter ICOM België) heeft zich kandidaat
gesteld om ‘spokesperson’ van de nationale comités te worden, en we staan vanuit
ICOM Belgium Flanders mee achter die kandidatuur.
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ICOM laat weten dat voor hen de procedure rond de museumdefinitie verder gaat zoals
voorzien, al is het wel de vraag wat de consequenties zullen zijn van de vele ontslagen,
ook in de werkgroep rond de vernieuwde definitie.
Op administratief vlak zijn ondertussen de gebruikelijke formaliteiten i.v.m. de
internationale lidmaatschappen afgerond en de nodige overboekingen van lidgelden
zijn gebeurd.
De voorzitter gaat ook in op de huidige COVID-crisis. ICOM Belgium Flanders heeft de
voorbije maanden deelgenomen aan overleg op Vlaams en federaal niveau, met o.a.
de open brief aan de minister en het zevenpuntenplan voor de sector tot gevolg.
Ondertussen heeft de vereniging een nieuwe focus gelegd op dienstverlening voor de
leden. Een eerste project is ‘Doorheen de muren’, een samenaankoop met interessante
kortingen voor virtuele museumtours. In de toekomst denken we ook aan webinars rond
dit thema (bv. in verband met copyright, good practices, …). Er wordt daarnaast ook
nagedacht over een communitytool voor de leden om informatie met elkaar uit te
wisselen en vragen te stellen over diverse aspecten van de museumpraktijk.
Er zijn ook afspraken gemaakt met onze Waalse collega’s om de federale instellingen
toe te laten om via één bedrag lid te worden van beide Belgische ICOM-afdelingen.
Medewerkers van deze musea kunnen dan kiezen bij welke vereniging ze zelf
individueel lid worden. Er wordt ook werk gemaakt van nauwer overleg tussen de
afdelingen in beide landsdelen, om op internationaal vlak nog meer als één nationaal
comité naar buiten te treden, uiteraard rekening houdend met de sectoriële verschillen.

2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 29 april
2019
Sofie Wilder laat weten dat haar naam verkeerd werd geschreven in het verslag van de
vergadering van vorig jaar. Dat werd ondertussen verbeterd.
De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Algemene Vergadering 2019
(29/04/2019) goed.
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3. Ontslagen, benoemingen, samenstelling RvB
De Algemene Vergadering keurt de ontslagen en benoemingen van de bestuursleden
goed.
Nemen ontslag uit de Raad van Bestuur:
• Isabel Vanderstappen
• Francis Van Noten
De voorzitter bedankt hen beiden voor hun inzet de voorbije jaren.
Daarna worden de kandidaatbestuursleden voorgesteld. Alle kandidaten worden in de
geheime stemming aanvaard als nieuwe bestuursleden.
Werden aanvaard als nieuwe leden van de Raad van Bestuur
• Leen Beyers (MAS | Museum aan de Stroom)
• Sandrin Coorevits (Yper Museum)
• Isabelle Vanhoonacker (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België)
• Evdokia Tsakiridis (Werkplaats immaterieel erfgoed)
• Thomas Ameye (KOERS Museum van de wielersport)
We verwelkomen deze nieuwe leden in de Raad van Bestuur en hopen op een volgende
bestuursvergadering de kans te krijgen om (hopelijk fysiek en niet enkel digital) verder
met hen kennis te maken en te overleggen.
Er zijn geen wijzingen aan de samenstelling van het dagelijks bestuur:
• Voorzitter: Sergio Servellón (FeliXart Museum)
• Ondervoorzitter: Vanessa Braekeveld (Ondervoorzitter)
• Secretaris: Jan(us) Boudewijns (Museum Dhondt-Dhaenens)
• Penningmeester: Frédéric Jonckheere (KMSKA)
• Erevoorzitster: Sofie Wilder (Musea en archief Turnhout)

4. Presentatie jaarverslag 2019
Zie jaarverslag 2019.
De voorzitter gaat in op de diverse internationale en nationale mandaten van de
vereniging en de daaraan verbonden activiteiten in 2019.
Ilse Depré (coördinator) stelt vervolgens de communicatietools voor, overloopt de
diverse werkbezoeken en studiedagen uit 2019 en geeft de ledencijfers en de evolutie
van de leden over de laatste jaren heen.
De algemene tendensen hierbij zijn dat het ledenaantal nog steeds groeit, zowel bij de
individuele als instellingsleden. Het aantal individuele leden dat enkel een Vlaamse
kaart heeft, is gedaald, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door een grote
stijging in de leden met Vlaams en internationaal lidmaatschap.
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5. Financieel rapport en voorstel tot goedkeuring van de
jaarrekening 2019 en kwijting aan de bestuurders

Zie jaarrekening en financieel rapport.
Frédéric Jonckheere (penningmeester) overloopt de uitgaven en inkomsten van 2019
en vergelijkt deze cijfers met deze van 2018 en met de begroting van 2019.
De jaarrekening van ICOM Belgium Flanders kent een positief resultaat van € 11 089,49
op de reguliere bedrijfsvoering. Dit overschot is enerzijds een gevolg van de
doorgevoerde verhoging van de tarieven voor individueel lidmaatschap en anderzijds
van besparingen aan de kostenzijde (vooral op personeelskosten).
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2019 goed en verleent kwijting aan de
bestuurders.

6. Voorstel tot goedkeuring begroting 2020
Zie financieel rapport.
De penningmeester stelt vervolgens de begroting voor 2020 voor. Voor de meeste
uitgaven en inkomsten wordt uitgegaan van dezelfde grootorde als in 2019. Er wordt
echter iets meer begroot voor personeelskosten (extra uren coördinator voor projecten
zoals ‘Doorheen de muren’ en toekomstige projecten), werking professionals (voor het
verder uitwerken van nieuwe projecten, en de bijbehorende kosten) en € 200} voor het
reeds gelanceerde project rond virtuele museumtours. Aan de andere kant gaan we uit
van een verdere stijging van de inkomsten via de lidgelden (stijging lidgeld in combinatie
met nieuwe leden).
De Algemene Vergadering keurt de begroting 2020 goed.

7. Varia
Er zijn ter afsluiting geen variapunten of vragen vanuit de deelnemers.
De voorzitter sluit de vergadering af en nodigt de nieuwe bestuursleden uit op een
eerstvolgend overleg van de Raad van Bestuur.
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