Stichting Vrienden van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam secretarieel jaarverslag 2014
Bestuursvergaderingen
In 2014 kwam het bestuur op de volgende data bijeen: 18 maart, 10 juni, 23 september.
De belangrijkste punten, die tijdens deze vergaderingen besproken werden, waren:
Statutenwijziging van de Stichting en officiële naamsverandering
De nieuwe statuten en de daarin vastgelegde naamsverandering zijn met de ondertekening van de akte op 14
maart 2014 officieel van kracht geworden.
Vrienden BC en de Theatercollectie
Na de sluiting van het Theater Instituut Nederland (TIN) in 2013 is de collectie van het TIN over het Theater in
Nederland ondergebracht bij de Bijzondere Collecties van de UvA. Het Theater Instituut Nederland had echter
ook een grote achterban. De band hiermee dreigde door alle verwikkelingen echter verloren te gaan. Op
verzoek van de Stichting TIN is er daarom binnen de Stichting Vrienden BC een subkring voor Vrienden van de
Theatercollectie opgericht. Vervolgens werd de gehele TIN-achterban daarover ingelicht via een rondschrijven
en in twee speciale bijeenkomsten en werd de mogelijkheid geboden hun TIN-vriendschap voort te zetten.
Deze Vriendenkring Theatercollectie wordt aangevoerd door een tiental Aanjagers, dat eens in de drie
maanden bijeenkomt. De ideeën, die uit die bijeenkomsten voortkomen, worden vervolgens een week later
voorgelegd aan de conservator Hans van Keulen en op hun haalbaarheid getoetst.
Contributie
De minimumbedragen voor het donateurschap per Vriendencategorie zijn met ingang van 2014 niet gewijzigd.
De bedragen blijven € 35 voor Vrienden, €70 voor Goede Vrienden, € 17,50 voor studenten.
Vriendenwerving
De laatste jaren ziet het bestuur het aantal Vrienden zorgwekkend teruglopen. In vervolg op de discussie, die
in 2013 werd gestart over een te volgen strategie voor het werven van nieuwe Vrienden, zijn in 2014 diverse
concrete mogelijkheden hiertoe besproken, zoals het houden van een enquête met als doel inzicht te krijgen in
wie onze donateurs zijn. Wat zijn hun beweegredenen geweest om Vriend te worden en hoe waarderen zij de
diverse activiteiten, die BC organiseert en waaraan zij als Vriend kunnen deelnemen?
Ook is gesproken over het opzetten van een wervingsactie “Vrienden zoeken Vrienden”.
Vriendenactiviteiten
In 2014 werden speciaal voor de Vrienden twee bijeenkomsten georganiseerd, die allebei in het teken stonden
van de op dat moment lopende tentoonstelling bij de Bijzondere collecties:
- woensdag 2 april – een speciale Vriendenrondleiding over de tentoonstelling Ramses Shaffy, de
tentoonstelling, voorafgegaan door een lezing door Shaffy-biograaf Sylvester Hoogmoed (auteur van
We zien wel!), die ook aan de tentoonstelling heeft meegewerkt.
- vrijdag 3 oktober – een thema-avond Verzamelen & Centsprenten. Op deze avond vertelden Nico
Boerma en Arie van den Berg, onder leiding van Wim Brands, over de door hen in de loop van vele
jaren bijeengebrachte verzamelingen. Hierna gaf Nico Boerma op de Onderzoekszaal nog een nadere
toelichting bij het bezichtigen van een aantal bijzondere stukken uit de door hem geschonken collectie
en kon men de tentoonstelling Sterke verhalen bezoeken.
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De Vrienden werden bovendien uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten als boekensalons, diverse lezingen en
voor de opening van de volgende tentoonstellingen:
14 februari – opening tentoonstelling Ramses Shaffy, de tentoonstelling
15 juni – opening tentoonstelling Sterke Verhalen. Deze keer was het geen klassiek opening, maar een muzikale
theatervoorstelling in de Kleine Komedie in Amsterdam. In Sterke verhalen, de voorstelling, geschreven door
Jacques Klöters en Fred Florrusse, werd op humoristische wijze in liedvorm de geschiedenis van een aantal
sterke verhalen verteld.
Ook dit jaar konden Vrienden zich met korting inschrijven voor de verschillende colleges en workshops van de
4e Summerschool Boekgeschiedenis, die van 18 t/m 29 augustus plaatsvond. In deze summerschool,
georganiseerd door de Leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde en de Bijzondere Collecties,
kon naast een algemeen programma aan colleges en workshops ook gekozen worden voor een speciaal
programma rondom het thema van de tentoonstelling Sterke Verhalen. Dit programma bestond uit diverse
colleges en toverlantaarnvoorstellingen.
In oktober werd de eerste Nieuwsbrief Vriendenkring Theatercollectie verstuurd met o.a. een uitnodiging voor
een bezoek aan het depot van de Theatercollectie. Dat succesvolle bezoek vond plaats in november.
Tot slot konden de Vrienden deelnemen aan het 'Symposium Kinderprenten Volksprenten Centsprenten
Schoolprenten', dat op 15 november plaatsvond.

Raad van Donateurs
De jaarlijkse bijeenkomst van de Raad van Donateurs heeft door omstandigheden niet plaatsgevonden en is
doorgeschoven naar 2015.
Vriendengeschenken en -bijdragen
In 2014 hebben de Vrienden aan het volgende financieel bijgedragen:
1. Aankoop van: - BERNARDUS (St.) - Boecxken van verduldich lijden. Amsterdam, Doen Pietersz, c. 1530,
8vo, mod. dark blue Jansenist morocco by M. Godillot, gilt titled spine, gilt inside dentelles, a.e.g.,
marbled endpapers, [36] ff. (bottom corner of b6 torn off with loss of some letters). Very good copy.
Extr. rare (3rd recorded copy?) Amsterdam ed. of a compilation of devotional texts, erroneously
attributed to St Bernard. Title in red and black with very large woodcut inital flanked by woodcut
borders. Woodcut arms of Amsterdam at the end. Gothic type. Rubricated throughout. Ref.
Nijhoff/Kronenberg 2402. Moes/Burger 61. Pettegree NB
€ 8079
2. Bijdrage aan de tentoonstelling Ramses Shaffy - € 6250
3. Bemiddeling bij de aanvraag van diverse subsidies bij het Prins Bernhard Cultuurfonds:
o voor het op bladmuziek zetten van het repertoire van Maarten van Rozendaal - €12.500
o voor de in- en verhuizing van de poppenspelcollectie Dordrecht - €10.000
Voor het verslag van de financiën van de stichting verwijzen wij naar de jaarrekening 2014.
Voorts is aan de Stichting Vrienden Bijzondere Collecties uit de nalatenschap van de in 2013 overleden heer O.
Netze uit Delft een collectie atlassen gelegateerd. Deze collectie is in zijn geheel overgedragen aan de
Bijzondere Collecties en blijft daar bestaan onder de naam Collectie Netze.
Bestuur
In 2014 waren er geen bestuurswijzigingen.
Aantal donateurs per 31-12-2014:
379 donateurs, waarvan 106 Goede Vrienden. De Vrienden hebben zich met de integratie van de Theater
collecties mogen verheugen in een 80 nieuwe aanmeldingen.
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