
 
 
                                                 JAARVERSLAG 2019 
 
BESTUUR 
Het bestuur was in 2019 als volgt samengesteld: 
Mark Lisser                            voorzitter 
Jan Jaap Heij                          vicevoorzitter   
Alfred Krans                           secretaris 
Jannie Kroon                          penningmeester tot 16 maart 
Tom van Dijk                          penningmeester vanaf 26 maart  
Andrijana Martinovic          vormgeving exposities tot 26 maart 
Fokko Rijkens                        social media vanaf 1 september  
 
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
Het bestuur vergaderde in dit verslagjaar 6 keer. Aan de orde kwamen o.a. de ballotagecommissie, de 
tentoonstellingscommissie, de galerie, ANBI-status, website, subsidieaanvraag gemeente, Cultureel hart 
van Assen, praatavond, 65 jaar DSG, activiteiten naast exposities, statutenwijziging, beleidsplan, Kunst aan 
de Vaart.  
De jaarvergadering werd gehouden op 5 april in het Stations koffiehuis te Rolde. Aan de orde kwamen o.a. 
65 jaar DSG, de statutenwijziging van artikel 2, 3, 7 en 18, het weer instellen van de praatavond, 
voorstellen om de onderlinge band te verstevigen.  
Op 22 november werd een korte algemene ledenvergadering gehouden. Aan de orde kwamen o.a. de 
begroting voor 2020, de ANBI-status, die we hebben gekregen, de social media. Daarna volgde een 
geanimeerde praatavond met een presentatie van Wikje Schoon en Eric van Ommen. 
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: 3 
Erelid: 1 
Nieuw lid: Rineke Hollemans, Betty Simonides, Wikje Schoon 
Opgezegd: Ralph Douglas, Jeffrey Linker, Francis Kilian, Flip Drukker 
 
 
EXPOSITIES 
10 maart-16 juni in galerie Hoeve Rijlaarsdam te Nieuwkoop met 21 exposanten. Met de bus naar de 
opening en een etentje op de terugweg in Raalte. Veel lof en veel bezoekers. 
29 juni – 15 september in CBK Emmen met 19 exposanten en 5 gasten. Er is werk verkocht van Cindy 
Sprokel en Wia Stegeman. Tv-opnames. 
6 oktober-17 november in galerie Drentsche Aa te Balloo met 21 exposanten. Er is werk verkocht van Ala 
Khonikava en Rineke Hollemans. Opening door de burgemeester van Aa en Hunze. 
 
 
 
 



GALERIE DSG IN WARENHUIS VANDERVEEN. 
 
11 januari – 2 maart Take 5 uit Meppel 
9 maart – 20 april leden van FRIA. De expositie werd geopend door Jetta Kleinsma, commissaris 
van de koning. Veel bezoekers, op de zaterdagmiddagen gemiddeld 30 tot 40. Goede reclame voor 
het warenhuis volgens Nico Vanderveen. 
27 april – 8 juni QuasiRealisten met 10 exposanten. Ruim 800 bezoekers, tv-opnames. 
15 juni – 31 augustus Aquarellen van Jan van Loon. 
7 september – 26 oktober 10 Oud-studenten van de Klassieke Academie 
1 november – 4 januari Geven om kunst/Kunst om te geven. Groepsexpositie van het DSG met 16 
exposanten en 5 gasten. Er is werk verkocht van Ala Khonikava, Geert de Weerd, Trix Folkers en 
Carolien van Olphen. Met een etentje in de pizzeria om de hoek. 
 
 
 
 
KASPOSITIE 
Het batig saldo per 31 december bedroeg €3507,80 
 
VRIENDEN VAN HET DSG 
Het aantal vrienden bedroeg per 31 december 31. 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 2020 werd gemaakt door Fokko Rijkens. De kaart werd toegestuurd aan alle 
leden, vrienden van het DSG en de instanties op onze pr-lijst.  
 
COMMISSIES 
 
BALLOTAGE: 

Marieke Geerlings, Eric van Ommen, Hein Overbeek, Nel Kamphuis, reserve: Jan Jaap Heij, Andrijana 
Martinovic, Jowan Remmig, Cor Sonke. 

Voorzitter: Mark Lisser  

De commissie is drie keer bij elkaar geweest en verder gegaan met het volgen van exposities en 
kunstenaars. Er zijn 15 kunstenaars geballoteerd, waarvan er 3 als lid zijn aangenomen. 

EXPOSITIES 

 Jowan Remmig, Annemarie de Groot, Cor Sonke, Herman v.d. Poll,  

Voorzitter: Alfred Krans  

De commissie heeft vier keer vergaderd, het programma voor 2020 voorgesteld, ons 65 jarig bestaan 
afgerond en een aanzet gemaakt voor 2021. 

NIEUWSBRIEF  

Saskia Dingelstad en Jan Jaap Heij 

 De nieuwsbrief van 2019 is in oktober verschenen.  

 

 



HANGCOMMISSIE  

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

De commissie kwam in wisselende samenstelling in actie en heeft 8 exposities ingericht. 

SOCIAL MEDIA 

Tom van Dijk, Mark Lisser. 

Voorzitter: Fokko Rijkens 

 
GALERIE  
De galerie verheugt zich in een grote belangstelling. Er komen dagelijks bezoekers, zowel ’s morgens als ’s 
middags. Op de zaterdagmiddagen en koopzondagen is regelmatig een exposant aanwezig. Dat levert 
iedere keer tussen de 30 en 40 bezoekers op. 
Omdat de financiële positie van de galerie nog steeds verbeterd kan worden, heeft het bestuur een 
subsidie van €4000 bij de gemeente Assen aangevraagd. Deze is voor 2019 toegekend en voor 2020 weer 
aangevraagd. 
Lastig is de toename van het aantal hangjongeren door het hele warenhuis in de zomer en de vakanties. 
In de galerie bevolken ze de twee zitbanken. Saba, onze floormanager, werkt ze steeds met zachte hand 
de deur uit, vaak ook op de andere afdelingen, tot grote vreugde van de winkeliers. 
Naast de exposities zijn er de volgende activiteiten geweest: 
-van 26 t/m 29 september organiseerde het warenhuis Vanderveen op stelten met allerlei activiteiten van 
de winkeliers. Wij namen deel op de zaterdagmiddag met een sessie portretschilderen van 4 oud-
studenten van de Klassieke Academie. 
-een nieuwjaarsreceptie op 8 januari. Niet erg druk, maar wel gezellig. 
-de etalage van het warenhuis aan de Marktstraat was in januari/februari ingericht met werken van 4 
leden van het DSG. 
 
Alfred Krans 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


