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Problemen binnen het opvolgende, toenmalige bestuur zouden in 1995 leiden tot
een (onjuiste) aangifte van opheffing bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Immers door een parallel daaraan lopende actie werd speciaal een
ledenvergadering bijeengeroepen waar toen het besluit werd genomen het Skrjabin
Genootschap voorlopig onder te brengen bij de SMO (KvK te Hoorn nr 41234401)
teneinde de statutaire doelstellingen en activiteiten veilig te stellen.
Momenteel bezint dit interim-bestuur (=SMO) van het Skrjabin Genootschap zich op
de ombouw van de destijds aangenomen verenigingsstructuur naar die van een
stichting. Vooralsnog ontbreken hiertoe helaas de financiële middelen. Inmiddels
heeft ons bestuur, met hulp van het Werktrainingsproject-GRIP te Hoorn, een
postkamer voor het genootschap kunnen opzetten, die de mailing doet. De kosten
daarvan werden gedragen door de SMO-bestuurders. De mailing die u nu onder ogen
heeft evenals onze toegang tot het Internet, is een vrucht van deze
samenwerking. Daarbij heeft het ComponistenNet het beheer van onze pagina's
belangeloos mogelijk gemaakt! Tevens werken wij aan het optimaliseren van de
relatie met het Skrjabin Museum in Moskou en aan het internationaliseren en
verbreden van ons genootschap naar een op te richten Europese stichting "Het
Skrjabin Genootschap".
Wat betreft de artistieke activiteiten van het genootschap valt te melden dat
wij in 1997/98 kennismaakten met de jonge pianiste Froukje Verhagen. Van haar
Skrjabin-vertolkingen hebben wij een videoregistratie gemaakt, bij Studio-PRONTO
te Amsterdam. ( Zie: http://www.prontoproductions.nl )
Daarnaast heeft deze innemende Skrjabin-vertolkster de "Dutch Skryabin Society"
vertegenwoordigd bij het Internationale Skrjabin Festival te Moskou in april
1998. Voor het te houden Skrjabin Festival in januari 2002 was door het Skrjabin
Museum opnieuw een uitnodiging gedaan aan deze pianiste. Tevens aan de gitarist
Jan Landkroon om daar zijn schitterende gitaarbewerkingen van Skrjabins Poèmes
en Préludes ten gehore te brengen.
Jammer genoeg hebben wij onze musici en het Skrjabin Museum moeten
teleurstellen, wegens miscommunicatie van de kant van de Nederlandse ambassade
in Moskou, over de vergoeding van de reis- en verblijfkosten. Hierdoor heeft het
bestuur zich genoodzaakt gezien een bezwaarschriftenprocedure te starten, die
veel tijd en geld in beslag heeft genomen. (Toevoeging redactie: 10 september
2004 kwam de kwestie van de bestuursrechter te Amsterdam in hoger beroep voor,
in Den Haag. Inmiddels is daar op 3 november uitspraak gedaan. Daarbij is de
aangevallen uitspraak van genoemde bestuursrechter te Amsterdam gewoon bevestigd
door de Raad van State, echter zonder dat deze rechter in ons hoger beroep goed
nota heeft genomen van de - overigens correct overgelegde - bewijsstukken en
evenmin van de interimtoestand van ons genootschapsbestuur als van de
inspraakmogelijkheid door onze nieuwe bestuurders, die op tijd schriftelijk was
aangevraagd! Kennelijk dus wéér zo'n beslissing zonder enige kwaliteit, dan
slechts die voor het gemak van afdoen... Zie ook het PDF-file 'Pleitnota RvS
2004', hierboven.) Verder is vermeldenswaard dat wij een Russisch bestuurslid
hebben, die ons in het bijzonder zal bijstaan inzake de internationalisering van
"Het Skrjabin Genootschap": Elizabeta Kouptchinskaia (Liza), een Russische in
Nederland wonende journaliste. Zij heeft voorheen als toegevoegd-secretaris al
de nodige coördinatie en idem vertaalwerkzaamheden ter hand genomen.
Uiteraard zullen wij proberen de bestaande contacten met het Skrjabin Museum in
Moskou uit te breiden, hoewel dit door die negatieve uitspraak van de Raad van
State wel erg is bemoeilijkt. Tevens is het ons plan, het Skrjabin Bulletin op
Europese schaal drietalig te produceren, vorm te geven, uit te geven en te
distribueren. Ook dit is door genoemde negatieve gerechtelijke einduitspraak een
extra moeilijke opgave geworden. Het komt er immers op neer dat men van
hogerhand ons genootschap en onze relatie met het Skrjabin Museum in Moskou om
zeep heeft gebracht, waardoor uitwisselingen nog veel moeilijker door het
bestuur zijn te realiseren en het beschrijven en publiceren erover in ons
tijdschrift ook.
Ondanks dit alles hopen wij dat u onze initiatieven wilt ondersteunen, door
vrijwilliger en/of donateur te worden van het Europees Skrjabin Genootschap i.o.
Temeer omdat wij dit jaar sinds 6 januari 2005 al weer 20 jaar bestaan!
Vanuit het interim-bestuur, 6 augustus 2005.
Rolf KNAP, secretaris/penningmeester
Coen LINNEKAMP, voorzitter
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