Stichting Vrienden van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (SVBUA) secretarieel jaarverslag 2013
Bestuursvergaderingen
In 2013 kwam het bestuur op de volgende data bijeen: 19 maart, 11 juni, 24 september, 10 december.
De belangrijkste punten, die tijdens deze vergaderingen besproken werden, waren:
Statutenwijziging van de Stichting en officiële naamsverandering
Als gevolg van nieuwe regelgeving binnen het subsidiecircuit met betrekking tot de culturele ANBI-status van de
Stichting Vrienden heeft het bestuur besloten om de Stichting als rechtsvorm te laten voortbestaan. Voor de
vastlegging van de al eerder besloten naamsverandering en voor de aanpassing van de doelstellingen van de
Stichting dienden de statuten aangepast te worden.
In het verslagjaar zijn alle voorstellen tot deze statutenwijzigingen in de bestuursvergaderingen én met de
notaris uitgebreid besproken.
Fonds op naam
De eerdere intensie om de Stichting om te vormen naar een ‘Fonds op naam’ onder het Amsterdams
Universiteits Fonds (AUF) is door bovengenoemd besluit komen te vervallen.
In vervolg op hierop zal worden onderzocht of het toch nog mogelijk is om het vermogensbeheer van de
Stichting onder te brengen in een dergelijk ‘fonds op naam’.
Beleidsplan 2014-2017
In de bestuursvergadering van 10 december 2013 is het nieuwe beleidsplan 2014-2017 vastgesteld.
Overeenkomstig de nieuwe regelgeving is dit beleidsplan op de website van de Vrienden gepubliceerd.
Contributie.
De minimumbedragen voor het donateurschap per Vriendencategorie zijn met ingang van 2013 niet verhoogd.
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. Er werd daarom in 2013 een
discussie gestart over de te volgen strategie voor het werven van nieuwe Vrienden.
Vriendenbijeenkomsten
In 2013 vonden 3 vriendenbijeenkomsten plaats, die alle in het teken stonden van op dat moment lopende
tentoonstelling bij de Bijzondere collecties:
- zondag 7 april vertelde samenstelster Els Kloek over de achtergronden en de totstandkoming van het
boek 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis en verzorgde daarna een rondleiding over de
gelijknamige tentoonstelling. Tevens werd er deze middag in de Onderzoekszaal ter gelegenheid van de
komende troonswisseling een selectie “Oranje”-materiaal uit de Bijzondere Collecties getoond.
- woensdag 6 november vond een exclusieve vriendenavond plaats rond de tentoonstelling Atlas der
Neederlanden: de dageraad van het Koninkrijk. Het programma
omvatte een uitgebreide inleiding door Jan Werner, conservator Kaarten en Atlassen van de Bijzondere
Collectie, over de restauratie en integrale reproductie van deze bijzondere Atlas. Hierna kon ieder op
eigenlijk gelegenheid de bijbehorende tentoonstelling bekijken en eventueel vragen stellen aan de Jan
Werner.
Vast programmaonderdeel van deze Vriendenbijeenkomsten was het tonen van recente, speciale aanwinsten
van Bijzondere Collecties door hoofdconservator Garrelt Verhoeven en/of een van zijn naaste collega’s.
Helaas is het door omstandigheden niet gelukt om een exclusieve Vriendenbijeenkomst te organiseren in het
kader van de tentoonstelling Slavernij verbeeld. Als alternatief zijn op de laatste tentoonstellingszondagen in
september gratis extra rondleidingen aangeboden.
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De Vrienden werden bovendien uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten, zoals boekensalons, en voor de
openingen van de volgende tentoonstellingen:
14 februari – opening tentoonstelling 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis
15 juni – opening tentoonstelling Slavernij verbeeld
Voorts konden Vrienden zich met korting inschrijven voor de verschillende colleges en workshops van de 4e
Summerschool Boekgeschiedenis, die van 19 t/m 30 augustus plaatsvond, georganiseerd door de Leerstoelgroep
Boekwetenschap en Handschriftenkunde en de Bijzondere Collecties. In deze summerschool werd speciale
aandacht geschonken aan de geschiedenis van de slavernij in Nederland en de Nederlandse koloniën.
Raad van Donateurs
Voorafgaand aan de Vriendenbijeenkomst van 6 november vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Raad van
Donateurs plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd door het bestuur onder meer mondeling toelichting gegeven
op de secretariële en financiële jaarverslagen van zowel 2011 als van 2012, omdat deze bijeenkomst in 2012
door omstandigheden niet was doorgegaan . Bovendien werd inzicht gegeven in actuele, lopende zaken en
toekomstige plannen.
Vriendengeschenken en -bijdragen
In 2013 hebben de Vrienden aan de volgende projecten door de Vrienden financieel bijgedragen:
1. Bijdrage in de aankoop van een partij bijzondere werken in 2011-2013: € 30.000
Begin 2013 is het nog resterende bedrag van € 14.000 voldaan. De partij boeken is een keuze van 63
nummers uit een particuliere collectie boeken, waarvan de conservatoren van Bijzondere Collecties
meenden dat het belangrijke aanwinsten zouden zijn. Grofweg is deze aankoop in drie groepen te verdelen:
werken met (hand)gekleurde illustraties – werken met een bijzondere band - bijzondere drukken en
handschriften.
2. Aankoop als symbolisch afscheidsgeschenk voor Nol Verhagen: € 959,18 (= $1250)
WIERIX, Hieronymus. Maria. Reverendissimo D. Joanni Maldero Antwerpiensium Episcopo Meritissimo.
Antwerp, no printer, no date but ca. 1611-19. 4to. [15.5 cm x 9.7 cm overall; 13.75 cm x 8.5 cm to
platemark]. 8 engraved plates including title, numbered 1-7 and signed Hieronymus Wierix.
Doorschoten met 21 blanco bladen met handgeschreven aantekeningen van leden van een Amsterdamse
familie.
Op 10 september 2013 nam Nol Verhagen wegens pensionering afscheid als directeur van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Hoewel hij officieel geen bestuurslid van de Vrienden mocht zijn,
heeft hij wel altijd de bestuursvergaderingen als toehoorder bijgewoond en daarin constructief meegedacht
over allerlei ideeén om zoveel mogelijk mensen via de Vrienden bij het reilen en zeilen van de
Universiteitsbibliotheek te betrekken.. Als blijk van waardering hiervoor werd aan hem door de Vrienden dit
Marialeven als geschenk voor de Bijzondere Collecties overhandigd
3. Bemiddeling bij de aanvraag van diverse subsidies voor het project 1001 Vrouwen uit de Nederlandse
geschiedenis
Voor nadere toelichting wordt hierbij verwezen naar het Financieel Jaarverslag 2013.
Bestuur
In 2013 waren er geen bestuurswijzigingen.
Aantal donateurs per 31-12-2013:
317 donateurs, waarvan 257 vrienden, 52 Goede Vrienden, 6 Studentvrienden en 2 Vrienden voor het leven.
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