Bestuursverslag 2016
Bestuurszaken
Samenstelling bestuur
Na 9 jaar hebben per 1 januari 2016 voorzitter Just Enschedé en secretaris Nel
Klaversma afscheid genomen. Zij zijn door bestuur en vertegenwoordigers van de
Bijzondere Collecties feestelijk uitgezwaaid.
Per 1 januari zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden.
Hans van Velzen als voorzitter, hij is voormalig directeur van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam, en vervult daar nog een rol als adviseur, was actief betrokken bij de
organisatie van het Jaar van het Boek 2016, is voorzitter van de Vestdijkkring.
Ellen Grabowsky als lid, zij is werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam, alwaar zij zich
bezighoudt met de acquisitie van particuliere archieven en collecties. Daarnaast is zij
projectleider namens Metamorfoze voor de registratie en conservering van de Six
Collectie.
Huidige samenstelling bestuur: Hans van Velzen (voorzitter), Helga Zult
(penningmeester), beiden lid van het dagelijks bestuur en de leden: Nico Boerma, Grietje
Braaksma , Roelof van Gelder, Ellen Grabowsky, Berend Jan Langenberg.
Volgens schema zal begin 2018 de penningmeester Helga Zult het bestuur verlaten.
Huisstijl
In samenspraak met Bijzondere Collecties is de huisstijl van de Vrienden aangepast en
zoekt aansluiting op die van BC.
Belangrijk kenmerk is de verwijzing naar de verschillende kringen bij voorbeeld
Cartografie, Joodse Cultuurgeschiedenis, Natuurlijke Historie, Grafische Vormgeving
door middel van symbolen eventueel aangevuld met tekst, waarbij elke kring zijn eigen
symbool heeft. Dit alles in combinatie met het UvA logo en de tekst Vrienden van de
Bijzondere Collecties.
Het bestuur heeft een bijdrage toegezegd van max. €2500
Acquisities
Veranderingen in budget maken acquisities uit eigen middelen nog beperkter, de
bijdragen van de Vrienden zijn daardoor van nog meer belang. Huidige
aanvraagprocedure, waarbij verzoek met toelichting op de bestuursvergadering wordt
besproken. Er lijkt behoefte aan een versneld traject. Voorstel voor uitbreiding met een
budget voor “snelle” besluitvorming op basis van standaard format met een maximum
van € 2500 overleg met het dagelijks bestuur en email informatie van de overige
bestuursleden. Na beraad besluitvorming in 2017.
Administratie
Ten behoeve van de stroomlijning van de administraties is in de loop van het
kalenderjaar overgegaan tot het instellen van vier incassomomenten in plaats van ad
hoc.
In 2016 heeft een onderzoek naar samenwerking met het Amsterdams Universiteits
Fonds op financieel terrein plaatsgevonden. Het betreft met name het beheer van het
vermogen van de Vrienden. Conclusie en advies zullen in het 1ste kwartaal van 2017 aan
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het bestuur worden voorgelegd. Toenemende (fiscale) regelgeving voor (culturele)
ANBI stichtingen en de daaruit voortvloeiende eisen leiden tot oplopende
administratieve verantwoordelijkheden en kosten.
Met ingang van januari levert Bijzondere Collecties secretariële assistentie in de
persoon van Tanja Roodenburg.
Het bestuur heeft vergaderd op:
15 maart 2016, 13 juni 2016, 13 september 2016, 6 december 2016.

De jaarrekening
Donateurs
De donatiebedragen voor 2017 blijven ongewijzigd. €40,-- voor een standaard donatie,
€ 75,-- voor een goede Vriend.
De stichting kent per ultimo 2016 337 donateurs, waarvan 34 Theatervrienden, 46
Goede Vrienden.
Door een beperkt aantal (4) wordt gebruik gemaakt van de overeenkomst tot periodieke
gift.
Toelichting bijzondere baten
Naast de donaties werd een eenmalige subsidie van €10.000 van het Prins Bernard
Cultuurfonds ten behoeve van de overdracht en het veilig stellen van de
Poppenspelcollectie verkregen.
Toelichting bijzondere lasten
- Acquisities in 2016 ten behoeve van de Bijzondere Collecties:
1. Het A.R. de Wolff handschrift à 5.000,-- .
2. Bijdrage aan twee Alba Amicora uit privé collectie Walison Kraaijeveld à € 6.500.
3. Verwerving Poppenspelcollectie, overdracht subsidie Prins Bernard Cultuurfonds
bedrag €10.000,-.
- Representatie gelden: diner en geschenken ter gelegenheid van het afscheid van
voorzitter en secretaris en installatie nieuwe voorzitter ten bedrage van €1.021,--.
Overig
Aanvragen in 2016
- Tabula Germaniae emendata recens per I. Bormeester Exc.
Kosten ca. € 800
- Principatus Pedemontii, Ducatus Sabaudiae et Mediolanensis nova & accuratissima
tabula.
Kosten € 750

Sub-kring en partners

De vrienden van het Theater Instituut Nederland maken sinds 2015 onderdeel uit van
de Stichting Vrienden BC. Berend Jan Langenberg vertegenwoordigt hen in het bestuur
van de stichting. Ondanks geïntensiveerde inspanningen in de richting van de vroegere
benefactors van het voormalig Theater Instituut Nederland heeft slechts een beperkt
aantal zich als donateur aangesloten.
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Bijzondere Collecties
Wijze en aard van de verbanden en samenwerking hangen samen met de strategie van
UvA erfgoed en in het bijzonder de Bijzondere Collecties .
In het strategie document van UvA Erfgoed in 2016 staat vermeld dat de activiteiten
onder een nieuwe naam Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties, waarvan de
lancering in 2017 zal plaatsvinden. Het tentoonstellingsprogramma zal worden
aangepast. Daarnaast is er plaats voor een semi permanente tentoonstelling en kleine
expo’s en overige activiteiten als boekpresentaties.
Naar aanleiding hiervan zal het bestuur zich buigen over de identiteitsvraag: Wat
betekent dit voor de inhoud van het donateurschap? Een gesprek tussen de voorzitters
van de twee vriendenbesturen is voorzien.

Vrienden Activiteiten
Vriendenbijeenkomsten in 2016
- Theatersalon Modemuze 18 februari
- vriendenbijeenkomst 25 februari DWDD2-pop-up-tentoonstelling in het Allard
Pierson Museum
- 13 juli bezoek Exposities Out of the Box en zomertentoonstelling Allard Pierson
Museum: Ontmoetingen met de Oriënt.
- Overdracht Poppenspelcentrum-collectie op 22 september.
- Vriendenontvangst Shakespeare, aanvankelijk geprogrammeerd voor december wordt
verplaatst naar 19 januari 2017
Daarnaast ontvingen de Vrienden BC / Theatervrienden ieder een drietal
Nieuwsbrieven, waarin onder meer uitnodigingen voor Boekensalons en
gespecialiseerde bijeenkomsten voor de Theatervrienden.
Actie Koester een boek
De omvangrijke boekencollectie van BC wordt verkregen uit schenkingen en acquisities.
Deze boeken moeten daarna behandeld worden ter conservering en in vele gevallen
gerestaureerd. De financiële middelen zijn de laatste jaren echter teruggelopen, terwijl
deze werkzaamheden voor het behoud en het toegankelijk houden voor de wetenschap
van de collectie elementair zijn.
Door donateurs en andere particulieren de mogelijkheid te bieden een boek te
adopteren verhoogt en verpersoonlijkt BC de binding met haar Vrienden en
geïnteresseerde particulieren, terwijl een nieuwe geldbron wordt aangeboord.
Adopties zullen op verschillende interesse gebieden en in verschillende prijsklassen
worden aangeboden via het internet.
Amsterdam, 30 juni 2017
Namens Bestuur v.d. Vrienden v.d. Bijzondere Collecties v.d. Universiteit van Amsterdam

Hans van Velzen
Voorzitter

Helga T. Zult.
Penningmeester
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