VERENIGING VRIENDEN NIEUWE KUNST 1900
BELEIDSPLAN 2018
Algemeen beeld.
De frequentie van de VVNK-activiteiten zal zich ongeveer stabiliseren op het niveau van voorgaande
jaren.
Wekken van belangstelling voor Nieuwe Kunst.
Externe contacten, universiteiten
De contacten met de universiteiten zullen worden onderhouden.
Website
In maart wordt de nieuwe website van de VVNK operationeel. De conversie van de oude website
naar de nieuwe zal dan moeten zijn gerealiseerd. De nieuwe website biedt ook mogelijkheden tot
nieuwe functionaliteit, zoals het betalen van excursies via Ideal.
Fonds studie en publicatie
Ook in 2018 verwachten we met de bijdrage uit het Fonds studie en publicatie meerdere projecten te
kunnen ondersteunen.
Scriptieprijs master- en bachelorstudenten
In januari 2018 is de tweejaarlijkse scriptieprijs uitgereikt. Er waren vier kandidaten voor de eerste
bachelorscriptieprijs en vijf kandidaten voor de masterscriptieprijs, verdeeld over verschillende
universiteiten (1 OU, 1 Radboud, 1 RUL, 4 UVA, 1 UU, 1 VU) .
Werving
De steun van de leden bij werving blijft onontbeerlijk. We gaan door met het verspreiden van folders
bij musea, instellingen en cursussen. We onderzoeken alternatieve mogelijkheden voor de Art Deco
& Design Beurs, waar we tegen geringe kosten ledenwerfacties kunnen doen.
Monografieën
Het bestuur zal opnieuw startende kunsthistorici, met name de voormalige deelnemers aan de
VVNK-scriptieprijs, uitnodigen om tegen een bescheiden vergoeding een monografie te schrijven
voor de website. Voor deze activiteit is een bedrag op de begroting onder de rubriek Promotie
Nieuwe Kunst rond 1900 opgenomen van € 2.000,- (in de verwachting van vier monografieën). De
artikelen zullen ook verschijnen in Rond1900.
Relatie met Drents Museum
Het bestuur van de VVNK zal zich beijveren voor voortzetting van de goede relatie met het Drents
Museum. Het museum heeft van de provincie opdracht gekregen in samenwerking met de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kritisch naar de totale collectie te kijken en daar waar nodig de
procedure voor ontzamelen in te gaan volgens de Leidraad Afstoten Museale Objecten. Als het
materiaal van de voormalige SSK betreft zal voorafgaande aan afstoting contact met de VVNK
worden opgenomen.
Activiteiten voor leden
Ledenadministratie
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In het kader van de inwerkingtreding van de General Data Protection Regulation (GDPR), een nieuwe
Europese verordening voor gegevensbescherming die de huidige Nederlandse wet gaat vervangen,
worden de VVNK-leden gevraagd akkoord te gaan met het gebruik van de persoonsgegevens voor de
ledenadministratie.
Evenementen binnenland
Er worden minimaal zes binnenlandse evenementen geprogrammeerd.
Buitenlandse reis, symposium
In mei 2018 wordt een reis naar Riga georganiseerd. Wegens het grote aantal deelnemers zal de
groep worden gesplitst en het programma twee keer achter elkaar worden uitgevoerd..
Rond 1900
Het nieuws- en informatieblad Rond1900 blijkt een gewaardeerd medium te zijn. Door de groei van
het ledenaantal stijgt de oplage. Daardoor komen de drukkosten in een duurdere categorie van
‘boven de 500 exemplaren’ terecht. Deze kosten zullen daarom eerst belangrijk toenemen maar
vervolgens weer voor de komende jaren op eenzelfde peil blijven.
Eigen organisatie
Els van Veggel is sinds de ALV van 2007 voorzitter van de VVNK. Nu na 11 jaar zal zij de hamer
overdragen aan Eddy Engelsman. Els heeft met haar juridische achtergrond en bestuurlijke ervaring
de groei van de vereniging van iets meer dan 300 naar 500 leden in goede banen geleid. Bovendien
was zij zeer actief bij het organiseren van de buitenlandse reizen.
Na jarenlange inzet (sinds november 2007) voor het bestuur van de vereniging is ook Thea de Hilster
niet meer verkiesbaar. Met haar verliest het bestuur een zeer actief bestuurslid dat zich op velerlei
terrein heeft ingezet. Als penningmeester, ledenadministrateur, coördinator evenementen en
mederedactielid. Zowel Thea als Eef de Hilster hebben te kennen gegeven bereid te zijn nog hand en
spandiensten voor de vereniging te willen blijven uitvoeren, onder meer bij de vormgeving en
verzending van het blad Rond1900.
De termijn van het bestuurslid Kees van der Geer loopt af; hij heeft aangegeven bereid te zijn een
nieuwe bestuurstermijn aan te gaan.
Rooster van aftreden:
Dhr. Kees van der Geer, secretaris
Mw. Lieske Tibbe, redactie nieuwsblad, commissie scriptieprijs
Dhr. Eddy Engelsman, beoogd voorzitter
Dhr. Henk Nijhuis, penningmeester
Mw. Irene van Geest, coördinator evenementen
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2020
2020

Het bestuur is verheugd dat twee VVNK-leden, te weten mevrouw Wilma Witteman en de heer
Maarten Nubé, bereid zijn om het bestuur van de vereniging te komen versterken.
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