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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 
Het onderhoud aan de website zal verder worden geoptimaliseerd. We zullen onderzoeken of we de 
procedure voor het betalen van de contributie kunnen vereenvoudigen.  
 
Fonds studie en publicatie 
Ook in 2019 verwachten we met de bijdrage uit het Fonds studie en publicatie meerdere projecten te 
kunnen ondersteunen.  
 
Symposium 
In januari 2019 wordt het tweejaarlijkse symposium in Villa Jongerius in Utrecht georganiseerd. Het 
thema is dit jaar ‘meubels voor het volk of voor de elite’. 
 
Werving 
De steun van de leden bij werving blijft onontbeerlijk. We gaan door met het verspreiden van folders 
bij musea, instellingen en cursussen.  
 
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.  
 
Activiteiten voor leden 
Evenementen binnenland 
Er worden minimaal zes binnenlandse evenementen geprogrammeerd.  
 
Rond 1900 
Het nieuws- en informatieblad Rond1900 blijkt een gewaardeerd medium te zijn. We zijn nog steeds 
op zoek naar een vormgever voor het blad. 
 
ANBI-status 
Nu de SSK is opgehouden te bestaan, verviel daarmee ook de mogelijkheid om op basis van de ANBI-
status fiscaal vriendelijke schenkingen te doen. De VVNK heeft de status van Culturele ANBI 
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aangevraagd en de daarvoor nodige aanpassingen voorbereid, zoals in de statuten en op de website. 
Inmiddels is de Belastingdienst in beginsel akkoord om de status aan de VVNK toe te kennen. Wij 
hopen dat de status, na akkoord van de ALV, zal leiden tot schenkingen en giften voor het Fonds 
Studie en publicatie. Om daarmee nog meer initiatieven op het gebied van informatie over en 
promotie van de kunst en kunstnijverheid uit de periode 1880-1940 financieel te kunnen 
ondersteunen. Het bestuur zal de mogelijkheden voor schenking met belastingaftrek onder de 
aandacht van leden en derden brengen. 
 
Eigen organisatie 
Lieske Tibbe is sinds 2008 bestuurslid van de vereniging, maar is niet langer verkiesbaar. In de 
afgelopen jaren heeft ze in het bestuur diverse taken verricht, met name met een grote 
kunsthistorische inbreng. Zo was ze voorzitter van de commissie die de scriptieprijzen vaststelde. Ze 
was dagvoorzitter en hield ze lezingen op de VVNK-symposia. Ze schreef artikelen voor het 
nieuwsblad en redigeerde regelmatig materiaal van andere inzenders, zoals monografieën. We zullen 
haar inbreng node missen. 
Dat leidt tot een oproep aan alle leden: wie wil zich kandidaat stellen voor de functie van 
hoofdredacteur in het bestuur?  
 
Rooster van aftreden: 
Dhr. Eddy Engelsman, voorzitter    2020 
Dhr. Henk Nijhuis, penningmeester    2020 
Mw. Irene van Geest, coördinator evenementen  2020 
Dhr. Kees van der Geer, secretaris    2021 niet meer verkiesbaar 
Dhr. Maarten Nubé      2021 
Mw. W. Witteman      2021 
 


