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Aanwezig: Alexander Bauwens, Anke Zwiers, Cia-Maureen van der Steenhoven, Koos 
Wieman, Frans Hakkemars, Remco Raessen, Ron Holst, Ellen Scholten, Charlotte de Lange, 
Peter Vermaat, Sigrid de reus, Judith Mariseille, Ewout de Ruiter, Gerard Poot, Damiet van 
Dalsum, Marjan Oostmeijer, Marcel Oudenbroek, Chris de Jong, Marjolein Manshande, Anita 
t'Sas, Marco Kalkman, Albert Gelderman, Frouke Diana van Zomeren, Joanne Oussoren, 
Katiuska Quinones, Milly Jennes 
 
Afwezig met bericht: Femke Klein, Anita Smits, Ina Geisler, Hans Schoen,  
 
1. Opening door de voorzitter 
 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 19.33 uur. 
 
2. Mededelingen 
 

Overledenen in 2020 
 

Het leven en werken van de overledenen (Hetty Paërl, Dick van Schaijk, Marijke Meijer 
en Ben van Kempen) worden kort gememoreerd en met een ogenblik stilte herdacht. 

 
Afscheid Ron Holst 
 
Ron Holst is jarenlang (14 jaar aaneengesloten !!) bestuurslid geweest en heeft zich 
lange tijd als beeldredacteur en auteur voor De wereld van het poppenspel. Ook was 
hij de man achter de (oude) website en verzorgde hij de digitale nieuwsbrief. Met 
andere woorden: Ron was niet weg te denken uit de NVP. Helaas komt daar nu 
verandering in. In verband met zijn ziekte is hij niet langer in staat zijn werkzaamheden 
voor de NVP te continueren en legt hij zijn taken neer. Dat betekent dat hij ook uit het 
bestuur stapt.  
 
Het bestuur wil het vertrek van Ron niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft een 
paar verrassingen voor hem geregeld. Deze worden tijdens de vergadering aan hem 
gepresenteerd. Het betreft een privé voorstelling van TAMTAM Objektentheater en 
een high tea met theatermomenten. 
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Ron waardeert deze gebaren ten zeerste. Hij vindt het fijn bij de vereniging betrokken 
te blijven, omdat hij dan nog wat meer sociale contacten heeft. Hij neemt met pijn in 
zijn hart afscheid als 'nestor' van de vereniging.   

 
3. Notulen ALV 28 oktober 2020  
 

Peter Vermaat geeft aan dat hij wel aanwezig was. Hij wordt toegevoegd aan de lijst 
van aanwezigen.  
 
De notulen worden met inachtneming van voornoemde wijziging goedgekeurd en 
vastgesteld. 

 
4. Jaarverslag van de vereniging zelf door de secretaris 

Veel kon er niet doorgaan, maar de activiteiten die wel live waren, werden goed 
bezocht. Toen wij eenmaal in lockdown waren zijn wij ons meer online gaan profileren. 
Het verslag is verder helder en er zijn geen vragen. 

 
5. Jaarverslagen 

• Jaarverslag financiën door de penningmeester 
 

De penningmeester licht het financiële verslag toe en geeft aan dat de kascommissie 
vorige week bij elkaar is gekomen en dat de kascommissie naar aanleiding daarvan 
voorstelt de jaarstukken goed te keuren en decharge aan het bestuur te verlenen Dit 
wordt door de vergadering overgenomen. 
 
De contributieverhoging van € 56,00 naar € 59,00 (het abonnement gaat van € 46,00 
naar € 49,00) zoals genoemd in het financiële verslag wordt ter stemming gebracht en 
wordt aangenomen door de vergadering.  
 
Benoeming van nieuwe kascommissieleden: Marco Kalkman zal volgend jaar wederom 
plaatsnemen in de kascommissie. Marjan Oostmeijer zal voor de eerste maal 
deelnemen. Marcel Oudenbroek zal als reserve fungeren.  
 
Begroting: Marjan Oostmeijer ziet in de begroting dat het vakblad een erg groot deel 
van de uitgaven betreft. Zou het een idee zijn om kosten te besparen door het blad 
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ook digitaal aan te bieden? De voorzitter geeft aan dat de kosten van het blad sinds 
lange tijd een punt van aandacht is. Om die kosten te drukken zouden er advertenties 
geplaatst kunnen worden, maar commerciële partijen zijn daarin niet geïnteresseerd 
omdat het blad in een te kleine oplage wordt gedrukt.  
 
Peter Vermaat geeft aan dat het blad 'het smoel' is van de vereniging en dus ook een 
visitekaartje. Een blad kost ongeveer € 7,00 en met 36 pagina's, is dat slechts 20 cent 
per pagina. Het is belangrijk dat dit er goed uit blijft zien. 
 
Chris de Jong oppert dat er wellicht gezocht zou kunnen worden naar ideële 
organisaties en niet-commerciële partijen als adverteerders. Gedacht zou kunnen 
worden aan onze huisbankier of het Fonds voor Cultuurparticipatie.  
 
Peter Vermaat geeft aan dat het niet zo moet zijn dat advertenties de overhand krijgen 
over de inhoud van het blad. Daarbij heeft hij vaak te maken met meer kopij dan plaats 
in het blad. Het kan niet zo zijn dat artikelen moeten wijken voor een advertentie. De 
voorzitter geeft aan dat het zo'n vaart waarschijnlijk niet zal lopen.  
 
Marco Kalkman oppert dat alle aanwezigen zouden in hun omgeving kunnen zoeken 
naar mogelijke adverteerders. Hij gaat zijn contacten vragen. De kosten van 
advertenties zijn bij de penningmeester op te vragen. 
 
Daarnaast vraagt Marco zich af waarom het vakblad niet in alle Nederlandse 
bibliotheken ligt. De voorzitter geeft aan dat de bibliotheken dat alleen het vakblad 
alleen 'gratis' willen ontvangen. Albert Gelderman heeft 35 jaar in bibliotheken 
gewerkt en sluit zich aan bij hetgeen de voorzitter zegt. Er wordt veel bezuinigd in de 
bibliotheken, waardoor zij alleen kiezen voor goedlopende abonnementen die meer 
dan vier keer per jaar verschijnen. 
 
Chris de Jong oppert een schenk-abonnement. Je kunt een abonnement aan een 
instelling aanbieden, van welke instelling je weet dat ze niet zelf een abonnement 
zullen nemen. Mogelijk dat die instelling dan toch het abonnement overneemt. Dat is 
een interessant idee en zal door het bestuur nader onderzocht worden.  
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Ewout de Ruiter geeft aan dat het vakblad ook aan scholen gestuurd zou kunnen 
worden. Er moet voor gewaakt worden dat het blad niet steeds geheel digitaal wordt 
'weggegeven', waardoor het bestaansrecht ondermijnd wordt. Daarbij is digitaal gratis 
en worden daarmee niet de kosten van het blad gedekt.  

 
• Jaarverslag Pop-Ups door Ellen Scholten /Charlotte de Lange 
 
Ellen Scholten: het is een helder verslag dat Frouke Diana van Zomeren heeft 
geschreven. Er zijn geen nadere vragen over het verslag.  

 
• Jaarverslag De wereld van het poppenspel door Peter Vermaat 

(hoofdredacteur)  
 
Peter Vermaat geeft aan dat het weer een fijn jaar was met twee jubileumnummers en 
twee themanummers. De voorzitter dankt de redactie namens het gehele bestuur voor 
het mooie vakblad dat zij hebben gemaakt. Het verslag is duidelijk en er zijn geen 
nadere vragen.  

 
• Jaarverslag UNIMA councillors door Frans Hakkemars (UNIMA councillor) 
 
Frans Hakkemars geeft aan dat de UNIMA nog immer niet grote bekendheid heeft in 
Nederland. Dat is jammer. Hij nodigt een ieder uit om deel te nemen aan het Wereld 
Congres dat deze dagen plaatsvindt. Dat kan onder andere door de open sessies.  
 
Marco Kalkman vraagt naar de contributieverhoging van de UNIMA. Procentueel 
gezien is dat best veel van € 3,00 naar € 5,00. Frans verduidelijkt dat deze verhoging 
vooral wordt doorgevoerd in de UNIMA centra van de 'rijke' landen. Voor de arme 
landen (daarvoor wordt gekeken naar bruto nationaal product) blijft de contributie 
gelijk. 
 
Damiet neemt ook deel aan het UNIMA congres en is van mening dat het congres 
voornamelijk een politieke bijeenkomst is. De nieuwe voorzitter, secretaris en 
dergelijke worden gekozen. Men probeert stemmen te vergaren. Buiten het congres is 
de UNIMA een interessante organisatie met een enorm netwerk over de hele wereld.  
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Joanne geeft aan dat een dergelijk digitaal congres wel veel handzamer is en in ieder 
geval veel (reis)kosten scheelt. Deze communicatiemogelijkheden zijn nieuw voor de 
UNIMA en men moet daar nog aan wennen.  
 
• Jaarverslag digitale media door Cia-Maureen van der Steenhoven (bestuurslid) 

 
Het verslag is helder. Er zijn geen vragen.  
 
• Jaarverslag mediatheek door Alexander Bauwens (werkgroep mediatheek) 
 
Er zijn enkele open dagen geweest, alwaar enkele leden verwelkomd zijn. De 
mediatheek is voor velen een bron van archief. Het bestuur wil de mediatheek en de 
open dagen meer onder de aandacht brengen. 

 
6. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit: Alexander Bauwens (voorzitter), Anke van Vliet (secretaris), 
Cia-Maureen van der Steenhoven (penningmeester), Charlotte de Lange, Ellen 
Scholten, Koos Wieman en Ron Holst.  
 
Aftredend volgens rooster zijn: Cia-Maureen van der Steenhoven en Alexander 
Bauwens. Zij stellen zich weer verkiesbaar. Er zijn geen nieuwe bestuursleden 
aangebracht. Alexander en Cia-Maureen worden bij acclamatie herkozen.  
 
Ron Holst treedt tijdens de ledenvergadering, om gezondheidsredenen, tussentijds af. 
Als kandidaat wordt door het bestuur voorgesteld: Remco Raessen.   
 
Remco stelt zich aan de aanwezigen voor en geeft aan dat hij nog een beetje zoekt 
naar zijn rol in het bestuur.  
 
Ook Remco wordt bij acclamatie in het bestuur gekozen.  
 
Het bestuur is weer op volle sterkte met zeven bestuursleden. De 
bestuursvergaderingen worden ook vaak bijgewoond door Frans Hakkemars (als 
UNIMA councillor) en Peter Vemaat (namens de redactie). 
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De voorzitter geeft aan dat bestuursvergaderingen voor een ieder toegankelijk zijn en 
dat een ieder welkom is om eens mee te luisteren en te discussiëren. 
 

7. UNIMA: update 

Frans Hakkemars en Joanne Oussoren melden dat open sessies plaatsvinden tijdens 
het Wereld Congres, die gratis bijgewoond kunnen worden. Dat is een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met de UNIMA. Zij raden een ieder aan dat eens te 
doen. Joanne geeft aan dat de UNIMA zelf ook een nieuwsbrief uitgeeft waarin veel 
informatie te vinden is.  
 
De voorzitter geeft aan dat de website zelf (www.unima.org) ook veel te bieden heeft. 
 
De voorzitter dankt de councillors voor hun werk voor de vereniging en de UNIMA. 

 
8. Beleidsplan 2021 – 2025 

De voorzitter licht het beleidsplan toe aan de hand van de vier steekwoorden: 
verbinding, diversiteit, zichtbaarheid en nieuwsgierigheid.  
 
De vereniging blijft vooral doen wat ze nu doet, maar een beleidsplan als onderliggend 
document geeft sturing. 
 
Marco Kalkman ziet dat in het beleidsplan staat dat de vereniging aanwezig wil zijn bij 
de festivals met een (bijvoorbeeld) een meeting point om de vereniging meer onder de 
aandacht te brengen en de leden elkaar te laten ontmoeten. Marco vraagt zich af dat 
of de NVP-UNIMA niet een 'paraplu' voor alle festivals zou moeten willen zijn.  
 
De voorzitter geeft aan dat het niet het doel en/of de missie is van de vereniging om 
festivals te organiseren.  
 
Damiet van Dalsum sluit zich daarbij aan en geeft een toelichting over het 
Internationaal Micro Festival dat zij organiseert. De gasten op het festival zijn veelal 
zelf spelers en komen om elkaars werk te zien en met elkaar te bespreken. 
 
Het gevaar van het organiseren van een festival ligt vooral in de keuze van de 
gezelschappen die spelen. Waarom wordt het ene gezelschap wel gekozen en het 
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andere niet. Er wordt dan al snel in een beoordeling van het gezelschap getreden. Ook 
het financiële risico is een drempel om zelf een festival te organiseren. Om die 
redenen wil de vereniging niet zelf grote festivals organiseren.  
 
Ellen Scholten sluit daarop aan en geeft aan dat het de bedoeling van de vereniging is 
om juist een netwerk te zijn, dat ervoor zorgt dat leden/spelers met elkaar in contact 
te komen. 
 
Marjan Oostmeijer geeft aan dat zij misschien best een kleinschalig festival te 
organiseren, maar dat zij niet in aanmerking zou komen voor fondsen omdat zij een 
'ondernemer' is. Chris de Jong en de voorzitter geven aan dat er inmiddels wel 
(participatie)fondsen zijn die wel aan 'ondernemers' willen geven. Het is dus van 
belang hierover verder na te denken.   
 
Het bestuur is dus naar aanleiding van het beleidsplan een aantal werkgroepen te 
creëren over (1) zichtbaarheid op festivals en (2) inventarisatie van 
(participatie)fondsen die kleine, lokale festivals willen steunen. 
 
Sigrid de Reus geeft aan dat zij meer op de hoogte is van organisaties die fondsen 
verstrekken. Zij stelt voor dat deze aan de vereniging worden doorgeven zodat dit aan 
de leden doorgegeven kan worden.  
 
Chris de Jong, Marco Kalkman en Marjan Oostmeijer willen graag meedoen in een 
werkgroep over vorenstaande onderwerpen. Het bestuur zal hen later benaderen. 
 
Joanne geeft aan dat zij het erg fijn vindt dat het nieuwe beleidsplan 'diversiteit' ook 
als doel noemt. Daarmee krijgt de werkgroep die tijdens/na de vorige ALV (28 okt 
2020) is opgericht een vervolg. 
 
Marcel Oudenbroek geeft aan dat in het beleidsplan staat dat het POPU zijn 35e 
lustrum viert. Dit is onjuist, het POPU bestaat 35 jaar. Dit zal worden aangepast in het 
beleidsplan. 
 

9. Kascommissie 2022 

Joanne Oussoren wordt bedankt voor haar deelname de afgelopen twee jaar. Marco 
Kalkman zal volgend jaar voor de tweede keer deelnemen. Als nieuw lid wordt Marjan 
Oostmeijer verwelkomd. Als reserve stelt Marcel Oudenbroek zich kandidaat, 
waarvoor dank. 
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10. Rondvraag   

Chris de Jong geeft aan dat 10, 11 en 12 september het internationale Micro Festival in 
Dordrecht weer plaatsvindt. Het belooft weer een mooi spektakel te worden. 
 
Koos Wieman feliciteert Damiet met de verjaardag van haar dochter Darja.  
 
Frans Hakkemars zal binnenkort op het internationale UNIMA congres een presentatie 
geven over poppenspel in Nederland. Die presentatie zal ook op de website van de 
NVP-UNIMA geplaatst worden.  
 
Peter Vermaat geeft aan dat hij deze zomer een voorstelling geeft in het raadshuis van 
Slappeterp. Een ieder is welkom. Zie voor meer informatie zijn website 
petervermaat.nl. 
 
Marcel Oudenbroek vraagt of het filmpje van het winterseminar van 29 februari 2020 
nog ergens te vinden is. Dat is het geval zowel op de website (in het archief) als op 
Facebook.  
 
Kati Quinones woont op Curaçao en was op zoek naar informatie over poppenspel in 
Nederland. Op Curaçao is er geen informatie voor handen over poppenspel. Het is 
belangrijk dat het bereik en de naamsbekendheid van de UNIMA wordt vergroot. 
Sociale media kunnen daarin zeker helpen.  
 

11. Sluiting  
De voorzitter dankt een ieder voor diens aanwezigheid en vestigt nog even de 
aandacht over de komende NVP Cafés, het NVP Filmhuis en de overige activiteiten.  
 
De vergadering wordt om 21.44 uur gesloten.  


