Marcel Proust Vereniging
opgericht in 1972

Notulen jaarvergadering Marcel Proust Vereniging op 8 april 2017
Aanwezig: het voltallige bestuur en 9 leden

1. Notulen van de jaarvergadering van 2016
 Sjef heeft met Brill een gesprek gevoerd over de mogelijkheid van een digitale
versie van Marcel Proust Aujourd’hui. Besloten is voorlopig met de papieren
versie door te gaan. Losse artikelen kunnen wel digitaal beschikbaar worden
gesteld.
2. Mededelingen van het bestuur:
 De convocatie en de stukken voor deze jaarvergadering zijn erg laat verstuurd.
De vergadering stemt in met het voorstel van mevrouw Moerman om leden nog
tot de volgende bijeenkomst de tijd te geven om zich te kandideren voor een
plaats in het bestuur. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 17 juni.
 Het 7e nummer van het bulletin heeft een nieuwe lay-out en wordt voortaan in
eigen beheer uitgegeven. De laatste vijf nummers van het bulletin staan op de
site van de vereniging.
 het ledental is opnieuw wat afgenomen. Het bestuur onderneemt een aantal
acties om nieuwe leden te werven:
- HOVO cursus over Proust in Leiden door Sjef
- flyeren op lerarencongres in Noordwijkerhout (Sjef)
- Proust leesgroep van de Alliance Française informeren over onze
activiteiten
- verbeteren van onze Facebook pagina
 Er is een filmpje opgedoken waarin Proust te zien is. Annelies is hierover
geïnterviewd door de Volkskrant.
3. Jaarverslag
In 2016 zijn er vier bijeenkomsten geweest:
- april: favoriete passages van commentaar voorzien door leden
- juni: lezing door Marjan Groot
- oktober: lezing door Luc Fraisse
- november: lezing door Nel de Hullu en Camiel van Woerkom.
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4. Mededelingen van de penningmeester
 Jaarrekening: een negatief resultaat zoals verwacht omdat de inkomsten lager
zijn uitgevallen. De contributieheffing heeft laat in het jaar plaatsgevonden en
gebleken is dat een heffing per e-mail minder respons oplevert. De penningmeester verwacht dat nog zeker 10 leden hun contributie gaan betalen. Verder
zijn er minder bienfaiteurs en is MPA niet goed verkocht. Het gevolg van een en
ander is dat we ingeteerd hebben op de algemene reserve. Michiel Baneke laat
namens de kascommissie weten dat de stukken erg laat zijn aangeleverd zodat
er nauwelijks tijd was om te reageren. De cie. is evenwel wel van mening dat de
penningmeester zijn werk goed gedaan heeft. De leden keuren de jaarrekening
goed en verlenen decharge.
 Begroting: de begroting wordt goedgekeurd.
5. Plannen voor de toekomst:
 17 juni zal Michel Erman een lezing verzorgen over Le Paris de Proust
 het 45-jarig jubileum zal gevierd worden in Haarlem met een bezoek aan het
Frans Hals museum en een concert.
6. Rondvraag
 Jan Neuvel meldt dat de UvA op 17 juni een alumni-dag organiseert. Wellicht
kan de vereniging die gelegenheid aangrijpen om reclame te maken voor onze
activiteiten.
 Jan-Willem Aschenbrenner vraagt of de vereniging op de hoogte is van de
verschillende Proust-leeskringen in den lande en daar wellicht ook actief in zou
kunnen participeren.
 Jan-Willem Aschenbrenner vraagt de penningmeester of de vereniging de
ambistatus zou kunnen aanvragen omdat deze een aftrekpost vertegenwoordigt.
 Gemma Pappot zou graag zien dat alle correspondentie via e-mail verstuurd
wordt.
 Mevrouw Moerman is te spreken over de website, maar vraagt of wellicht meer
mensen betrokken kunnen worden bij de inhoud ervan.
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