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Het Grafiekplatform is een landelijke vereniging van grafische kunstenaars, grafiekwerkplaatsen, 
musea, galeries en verzamelaars. Kwaliteit van en passie voor grafiek staan centraal. Als platform 
wil de vereniging een ontmoetingspunt en broedplaats zijn van waaruit ideeën en initiatieven voor 
hedendaagse grafische kunst kunnen ontstaan. 

Op wat voor manier hebben we in 2019 hier vorm aan gegeven? Met actieve leden, werkgroepen en 
bestuur is het volgende jaaroverzicht tot stand gekomen.

activiteiten
Drie tentoonstellingen door leden (mede) geïnitieerd en georganiseerd zijn door het platform mede 
financieel ondersteund. 

� In Groningen zijn in samenwerking met Forma Actua, Grid, Grafisch Atelier 
Groningen en Minerva een tentoonstelling en workshops georganiseerd waar veel leden aan hebben 
meegewerkt. 

� In Waalwijk zijn in samenwerking met het Kunstencentrum Waalwijk en het Huis 
van Waalwijk een expositie van grafici plus workshops rubbing voor kinderen en een ets-
demonstratie uitgevoerd. 

!   Een initiatiefgroep heeft in de Kunstkapel de Amsterdam Pop up Print Gallery 
verzorgd. In deze goed bezochte expositie is de aandacht gevestigd op diversiteit van grafici.

Deze tentoonstellingen vonden plaats in het kader van Grafiek 2019
Daarnaast hebben veel leden deelgenomen aan exposities, workshops die in het kader van Grafiek 
2019 in den lande zijn georganiseerd.



�     De Stichting Grafein is financieel ondersteund in de uitvoering van publiciteit en haar 
activiteiten in het kader van Grafiek 2019 (voorheen Maand van de Grafiek).  

Twee ledencontactdagen zijn gecombineerd met een algemene ledenvergadering. In januari 
was het platform te gast bij Pictura in Dordrecht. In november was Plaats Maken gastlocatie. Beide 
bijeenkomsten stelden (nieuwe) leden in de gelegenheid hun werk te presenteren.

In het zuidelijk gedeelte van Nederland is op initiatief van een aantal leden regionaal een 
netwerk gevormd van leden dat zich oriënteert op samenwerking, uitwisselen van 
expositiemogelijkheden. 

Zoals gebruikelijk waren dit jaar weer veel leden met werk aanwezig op de jaarlijkse 
grafiekbeurs in Borken (D). Het Grafiekplatform participeert in de toelatingscommissie.
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communicatie 

extern
In 2019 verscheen RAAM, het magazine van de vereniging weer vier maal. Aan het begin 
van het jaar trad een nieuwe hoofdredacteur aan: Jef Schaeps.
Het aantal losse abonnementen op RAAM nam iets af.  Het totaal aantal abonnementen op 
RAAM bleef met 280 nagenoeg gelijk.
In 2020 zal de hoofdredacteur met het bestuur overleggen over de gewenste ontwikkelingen 
in de komende jaren.

Meer dan maandelijks verscheen een externe nieuwsbrief voor leden en belangstellenden, 
waarin exposities,  cursussen, beurzen en workshops werden aangekondigd.
Onze redacteur meldde een enorme toename van het aantal aankondigingen van activiteiten 
uit grafiekland.

Van het facebook-account werd weinig gebruik gemaakt en is niet actueel.

In 2019 is een up date en aanpassing van website en logo gestart. De huidige website wordt 
herzien. Hierin zal het nieuw ontwikkelde logo worden geïntegreerd. 



intern
Via de ledennieuwsbrief zijn de leden op de hoogte gehouden van de specifieke 
verenigingsaken, die specifieke aandacht van de leden vragen. Deze nieuwsbrief verscheen 
ook in 2019 weer zeer regelmatig.

verenigingszaken

de statuten zijn notarieel vastgelegd, naam en logo zijn gewijzigd        
Conform de wens van de ledenvergadering uit 2016 (herbevestigd in de ledenvergadering 
van januari 2019) zijn de statuten van de vereniging (opgericht in 1993) vastgelegd in een 
notariële akte. In die statuten is ook de nieuwe naam Grafiekplatform vastgelegd. Eind 2019 
heeft het bestuur een nieuw logo gepresenteerd. 

aantal leden 
Het aantal leden nam iets toe. Voor 7 leden is het lidmaatschap beëindigd. De vereniging 
mocht 11 nieuwe leden begroeten, waardoor ze aan het eind van het jaar 191 leden heeft. 

ledenvergaderingen
In januari en november werd een algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens de 
vergadering in januari werd Aad Hekker benoemd tot erelid. Tijdens de laatste vergadering 
werd na jaren weer besloten tot een verhoging van de contributie. Ook de prijs van een los 
abonnement op RAAM werd verhoogd.

website
Op de ledenvergadering van november is besloten de website te vernieuwen, omdat het 
huidige websiteprogramma niet meer ondersteund wordt. Om het bijhouden voor de 
(meeste) leden te vereenvoudigen, wordt het beheer voortaan volledig door de webmaster 
gedaan.

financieel
2019 kende een flink financieel tekort, zoals ook voorzien in de begroting die in de 
ledenvergadering van januari is goedgekeurd.  De begroting voor 2020 kent ondanks de 
contributieverhoging een tekort, maar dat tekort is eenmalig en is gelijk aan de kosten van 
de vernieuwing van de website. De reserves nemen daardoor verder af en naderen het door 
het bestuur noodzakelijk geachte minimum. Zie ook de aparte financiële verantwoording.

samenstelling bestuur
Op de ledenvergadering van januari werden een voorzitter ad interim en een secretaris 
benoemd, waardoor er weer een voltallig bestuur was. In verband met het rooster van 
aftreden van bestuursleden worden nieuwe bestuursleden gezocht. Begin 2020 volgen 
gesprekken met kandidaten. Het bestuur bestaat voor de meerderheid uit leden van de 
vereniging, hetgeen statutair vereist is.
Het bestuur bestaat eind 2019 uit:
Iris van Lavieren, wnd voorzitter
Jilles van Harselaar, penningmeester
Carole Witteveen
Janet van der Slikke
Hans van der Maas, secretaris


