Concept jaarverslag 2021 Gra ekplatform

Een terugblik op 2021
De coronapandemie beperkte ook dit jaar de mogelijkheden om verenigingsactiviteiten zoals
regiobijeenkomsten te organiseren. Hoogtepunt van het jaar was ontegenzeggelijk de
tentoonstelling Contact in Coronatijden die op 30 oktober door Jef Schaeps, hoofdredacteur van
ons magazine RAAM, werd geopend in eetcafe Zamen in Amsterdam. Eindelijk konden de werken
fysiek bekeken worden. (De expositie is digitaal nog steeds beschikbaar op de website van de
vereniging.)
Helaas ging de gra ekbeurs in Borken (Duitsland), waar altijd veel leden aan deelnemen, niet door.

Gra ek als erfgoed
Iris van Lavieren nam deel aan een rondetafelconferentie (een initiatief van Huis van het Boek,
Nederlands Steendrukmuseum en GRID Groningen) die tot doel had tot een projectplan te komen
om de drukkunst in Nederland steviger op de kaart te zetten. Een van de middelen daartoe is
erkenning verkrijgen als cultureel erfgoed en het organiseren van een jaarlijkse dag voor de
drukkunst. Dit moet leiden tot het opnemen van de drukkunst op lijst van Immaterieel Erfgoed van
Unesco. Streven is om de eerste Dag van de Drukkunst in Nederland plaats te laten vinden in
maart 2023.

RAAM
Ons magazine in 2021 verscheen als gebruikelijk 4 maal. Het aantal abonnees dat geen lid is van
de vereniging nam toe van 87 (ultimo 2020) naar 98 (ultimo 2021).
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Bij elke uitgave wordt een speciaal hiervoor gemaakte prent gevoegd. Dit wordt altijd zeer
gewaardeerd.

Verenigingszaken
De ballotage commissie - Carole Witteveen, Judith Stolker, Patrick Mangnus - heeft 7 nieuwe,
individuele leden aanbevolen voor het lidmaatschap: Alfred Hakkert, Christel Roemermann, Sarah
van Rossem, Gerard van Santen, Sophie Teunissen, Lisanne Wepler en Esther Schoonhoven. Ook
Basement Press Diepenheim werd lid.
Door 8 opzeggingen was eind 2021 het ledental 197 evenveel als aan het eind van 2020.
Petra van Leenen en Ingrid Blans hebben zich gemeld hebben voor de kascommissie. Wim
Habraken (van Kurtface Vlijmen) is bereid als achterwacht te fungeren.

Communicatie
De in 2020 vernieuwde website blijkt goed te voldoen. Op aangeven van leden en bestuur wordt
de content voortdurend geactualiseerd door webmaster Manja van der Storm.
De nieuwsbrief bevat steeds meer gra sche aankondigingen en mededelingen. Onder
verantwoordelijkheid van Etta Boerkoel verschijnt telkens rond de eerste van de maand. Ze wordt
naar 645 mailadressen gestuurd.
De vereniging manifesteerde zich dankzij Frank van Oortmerssen meer op social media als
Instagram ( https://www.instagram.com/gra ekplatform/ ), Facebook ( https://
www.facebook.com/Gra ekplatform/ ) en LinkedIn (https://www.- linkedin.com/company/516322/
admin/ ).

Samenstelling bestuur
In maart werden drie nieuwe kunstenaarsbestuursleden, die al vanaf 2020 als zodanig actief zijn,
formeel als bestuurslid bevestigd en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Het bestuur
bestaat nu uit:
Iris van Lavieren, voorzitter
Hans van der Maas, secretaris
Jilles van Harselaar, penningmeester
Hannah Kockx, kunstenaarsbestuurslid
Michiel van Nieuwland, kunstenaarsbestuurslid
Frank van Oortmerssen, kunstenaarsbestuurslid

Vooruitblik op 2022
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In het najaar van 2021 werd gestart met de voorbereiding van een gezamenlijk project met
museum ‘t Oude Slot in Veldhoven om leden van Gra ekplatform in direct contact te brengen
met de museale prentencollectie van ’t Oude Slot: eigentijdse gra ci ontmoeten historische
prenten uit de 17e tot 20e eeuw. Die collectie vormt dan een sleutel voor moderne gra ek.

Op basis van de gesprekken tijdens de Algemene ledenvergadering van 30 oktober 2021 wil
het bestuur in 2022 een viertal regiobijeenkomsten organiseren, waarop leden elkaar rond een
bepaald thema kunnen ontmoeten. Nieuwe leden zal gevraagd worden eigen werk te
presenteren. De planning hiervoor is eind maart in het zuiden – Gra sche Werkplaats Den
Bosch, in mei in het oosten - Diepenheim, september in het noorden en december in het
westen van het land bijeen te komen.
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Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2021

