
                                                      
 
                                                 JAARVERSLAG 2018 
 
BESTUUR 
Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld: 
Mark Lisser                      voorzitter 
Jan Jaap Heij                      vicevoorzitter   
Alfred Krans                secretaris 
Jannie Kroon               penningmeester 
Andrijana Martinovic   vormgeving exposities 
 
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
Het bestuur vergaderde in dit verslagjaar 7 keer. Aan de orde kwamen o.a. de ballotagecommissie, de 
tentoonstellingscommissie, de galerie, ANBI-status, website, subsidieaanvraag gemeente, Cultureel hart 
van Assen, praatavond, contributieverhoging, 65 jaar DSG, activiteiten naast exposities, 
statutenwijziging, verzekeringen.  
Op 19 januari werd een praatavond gehouden, waarbij veel plannen naar voren werden gebracht. 
De jaarvergadering werd gehouden op 16 maart in het Stations koffiehuis te Rolde. Aan de orde kwamen 
o.a. de exposities, de ANBI-status, de galerie en verdere plannen.  
Op 1 september stonden Jan Jaap Heij en Erik van Ommen in een kraam van het DSG op het 
Watnkunstfestival in Roden. 
Op 10 november was er onder een zeer matige belangstelling een door ons georganiseerde lezing in de 
Buningzaal van warenhuis Vanderveen over de relatie tussen kunst en muziek. 
Op 23 november werd een algemene ledenvergadering gehouden. Aan de orde kwamen o.a. de 
contributieverhoging, 65 jaar DSG en de statutenwijziging. 
Het bestuur gaf acte de présence bij diverse openingen van exposities. 
 
LEDEN 
Op 31 december bedroeg het aantal leden: 36 
Gewone leden: 32 
Buitengewone leden: 4 
Nieuw leden: Cor Sonke, Keimpe van der Kooi, Erik van Ommen, Hein Overbeek, Nel Kamphuis, Ala 
Khonikava 
Opgezegd: Lydeke von Dülmen Krumpelmann, Siemen Dijkstra 
 
 
EXPOSITIES 
8 en 9 september Kunst aan de Vaart met 13 DSG-kunstenaars in het pand Vaart Z.Z. 33. Veel bezoekers. 
 
GALERIE DSG IN WARENHUIS VANDERVEEN. 
 
12 januari - 24 februari  OverThe Wall Assen met 4 DSG-kunstenaars tegenover 4 jonge gevluchte 
Syrische kunstenaars. De expositie werd geopend door de burgemeester. Aandacht in de media en 
veel bezoekers. Er is werk verkocht van Tamer Maklad en Raafat Ballan. 
 



2 maart - 14 april Hier kom ik weg! Over de ontwikkeling van de kunstenaar met 12 exposanten. Er is 
werk verkocht van Jowan Remmig. 

20 april - 16 juni   Über Horizonte Kunst uit Niedersachsen met 7 exposanten. 

22 juni – 1 september Into Nature thema licht/verlichting en donker/duisternis met 15 exposanten 

7 september - 26 oktober Van thuis naar elders. Een serie 30x30 schilderijtjes van Mark Lisser. Artikel 
in het Gezinsblad en Dagblad van het noorden. 

2 november - 5 januari Geven om kunst/kunst om te geven. Groepsexpositie met 18 exposanten en 6 
gasten. Veel bezoekers. Er is werk verkocht van Hein Overbeek, Esther Schlebos en Linda Derksen. 

 
KASPOSITIE 
Het batig saldo per 31 december bedroeg €3.979,67 
 
 
VRIENDEN VAN HET DSG 
Het aantal vrienden bedroeg per 31 december 33 . Zij krijgen een uitnodiging voor bijeenkomsten en 
exposities,  een voorbezichtiging, 10 % korting bij aankopen, het jaarverslag en een setje 
nieuwjaarskaarten voor eigen gebruik. 
 
 
NIEUWJAARSKAART  
De nieuwjaarskaart voor 2019 werd gemaakt door Hein Overbeek. De kaart werd toegestuurd aan alle 
leden, vrienden van het DSG en de instanties op onze pr-lijst.  
 
 
COMMISSIES 
Iedere commissie heeft een bestuurslid als voorzitter. 
 

BALLOTAGE 

Herman Kolker(in maart vervangen door Jan Bos), Ronald Soeliman, Albert Greving, Saskia 
Dingelstad, reserve: Jan Jaap Heij, Andrijana Martinovic, Jowan Remmig. 

Voorzitter: Mark Lisser en tijdelijk Ronald Soeliman 

De commissie is drie keer bij elkaar geweest en verder gegaan met het volgen van exposities en 
kunstenaars. Er zijn 11 kunstenaars geballoteerd, waarvan er 6 als lid zijn aangenomen. 

 

EXPOSITIES 

Jowan Remmig, Annemarie de Groot, Jeffrey Linker, Herman v.d. Poll. 

Voorzitter: Alfred Krans  

De commissie heeft vier keer vergaderd, het programma voor 2018 voorgesteld en een aanzet 
gemaakt voor ons 65 jarig bestaan in 2019, daarbij rekening houdend met de voorstellen van de alv. 

 



 

NIEUWSBRIEF  

Saskia Dingelstad en Jan Jaap Heij 

De nieuwsbrief van 2018 is in oktober verschenen.  

 

COMMISSIE VORMGEVING EXPOSITIES 

Hoofd: Ralph Douglas; Alfred Hafkenscheid, Herman Kolker, Albert Greving, Jan Bos, Geert de Weerd, 
Jan Jaap Heij, Saba Mukesimana(floormanager), Michael Krans(lichttechnicus).  

Voorzitter: Andrijana Martinovic 

De commissie kwam in wisselende samenstelling in actie en heeft 6 exposities ingericht. 

 

SOCIAL MEDIA 

Ronald Soeliman, Nel Kamphuis 

De commissie is nog in ontwikkeling 

 
 
GALERIE  
De galerie verheugt zich in een steeds groeiende belangstelling. Er komen dagelijks bezoekers, zowel ’s 
morgens als ’s middags. We zijn begonnen om op de zaterdagmiddagen en koopzondagen bij onze eigen 
exposities een exposant aanwezig te laten zijn. Dat levert iedere keer tussen de 20 en 30 bezoekers op. 
Omdat de financiële positie van de galerie nog steeds verbeterd kan worden, heeft het bestuur een 
subsidie van € 4.000 bij de gemeente Assen aangevraagd. Deze is voor 2019 toegekend. 
In oktober werden we opgeschrikt door het bericht, dat onze floormanager Saba door de politie in een 
park was opgepakt, was overgebracht naar een detentiecentrum in Rotterdam en uitgezet dreigde te 
worden naar Burundi. Na 2 maanden oordeelde de rechter, dat dit absurd was en gelastte een 
onmiddellijke invrijheidstelling en een forse schadevergoeding. 
Naast de exposities zijn er de volgende activiteiten geweest: 
 De ingang van de galerie werd aangepakt, de wanden opnieuw geverfd en voorzien van ons logo. 
 De spots werden uitgebreid met een aantal bouwlampen, waardoor de belichting van de wanden 

zeer verbeterde. 
 Er werd een kaartenmolen aangekocht, waarin kaarten van onze leden verkocht kunnen worden. 
 Een nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari. 
 Van 24 t/m 30 september organiseerde het warenhuis Vanderveen op stelten met allerlei 

activiteiten van de winkeliers. Wij namen deel met een schrijfwedstrijd over wat het mooiste 
schilderij was van de expositie Into Nature, op de zaterdagmiddag met een sessie portretschilderen 
o.l.v. Jan van Loon met Saba als model en op de zondagmiddag een schildersessie met Mark Lisser 
over het opzetten van een landschap. 

 
Alfred Krans 
secretaris 
 


