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VVNK BELEIDSPLAN 2020 

 
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, met name ook om deelname aan 
de scriptieprijzen aan te moedigen. 
 
Website 
Het onderhoud aan de website zal worden gecontinueerd. Geen bijzonderheden. 
 
Fonds studie en publicatie 
Ook in 2020 verwachten we met de bijdrage uit het Fonds studie en publicatie meerdere projecten te 
kunnen ondersteunen.  
 
Scriptieprijs master- en bachelorstudenten 
In januari 2020 is de tweejaarlijkse scriptieprijs uitgereikt. Er was slechts een kandidaat voor de 
bachelorscriptieprijs (van de Universiteit Utrecht). De commissie besloot daarop dit jaar geen BA-
scriptieprijzen uit te reiken. Er waren drie kandidaten voor de masterscriptieprijzen, verdeeld over 
verschillende universiteiten (1 OU, 1 RUL, 1 RUG) . 
 
Symposium 
Voorbereidingen zullen worden getroffen voor het symposium dat is voorzien in januari 2021. 
 
Werving 
De steun van de leden bij werving blijft onontbeerlijk. We gaan door met het verspreiden van folders 
bij musea, instellingen en cursussen. Deelname aan de Art-Deco Beurs moet tot nieuwe leden leiden. 
 
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 € 3.000,- (in de verwachting van zes 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.  
 
Buitenlandse reis 
Van 14 t/m 18 mei staat een reis naar Glasgow gepland. Aantal deelnemers 34. 
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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 
De VVNK heeft in 2019 de status van Culturele ANBI gekregen. Op bescheiden schaal is van deze 
regeling gebruik gemaakt. Het bestuur zal in 2020 de leden aanmoedigen om giften aan de VVNK te 
doen, waarbij men gebruik kan maken van de fiscale voordelen van de Culturele ANBI-status. 
 
Eigen organisatie 
Het bestuur is verheugd dat twee kandidaten zich verkiesbaar hebben gesteld voor een functie in het 
bestuur. Michel Didier (1960) is kunsthistoricus en met een lange staat van dienst als onderzoeker, 
auteur en spreker. Zijn specialismen zijn kunst en muziek, kunst en literatuur, kunst en mythologie, 
art nouveau en art déco, mecenaat en exotisme, zoals Indië in Nederland. Jan de Bruijn (1988) is 
kunsthistoricus en werkzaam als conservator Kunstmuseum Den Haag. Wij kennen hem onder meer 
als winnaar van de VVNK-BA-scriptieprijs 2017.  
 
Rooster van aftreden: 
Dhr. Eddy Engelsman, voorzitter    2020 heeft zich herkiesbaar gesteld 
Dhr. Henk Nijhuis, penningmeester    2020 heeft zich herkiesbaar gesteld 
Mw. Irene van Geest, coördinator evenementen  2020 heeft zich herkiesbaar gesteld 
Dhr. Kees van der Geer, secretaris    2021 niet meer herkiesbaar 
Dhr. Maarten Nubé      2021 
Mw. W. Witteman      2021 
 


