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Algemene Ledenvergadering 
2014

Utrecht, Catharijneconvent 
vrijdag 7 november 2014, 10:30-11:30

1. Opening en vaststelling agenda
Aanwezig zijn zeven bestuursleden. Anne van Egmond afwezig.

2. Mededelingen
Bibliografie 1550-1700 over de periode 2009-2013 staat online. Geen 
mededelingen die verder niet ter sprake komen.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 november 2013
Goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
Opmerking over vervolg onderzoek KNAW: Op 21 november congres 
en presentatie onderzoeksagenda in Centraal Museum. Opgeven via 
de OSK.

4. Samenstelling bestuur
Terry van Druten, Merlijn Hurx en Claudine Chavannes zullen per 1 
januari 2015 het bestuur verlaten. Zij worden opgevolgd door Fre-
dric Baas (conservator Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, speci-
alisatie hedendaagse kunst en vormgeving), Eloy Koldeweij (senior 
specialist interieur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en Arjan de 
Koomen (Universiteit van Amsterdam, specialisatie Zuid-Europese 
kunst 14de tot 18de eeuw en  Europees beeldhouwwerk 14de tot 19de 
eeuw). Er is getracht uit verschillende deelgebieden en instellingen 
betreffende de kunstgeschiedenis vertegenwoordiging te vinden bin-
nen het bestuur. Het voorzitterschap zal per 1 januari overgedragen 
worden aan bestuurslid Annette de Vries.

NV K
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benadrukt het belang van deze 
pagina’s. Alle leden staan met 
naam op website onder de leden-
pagina’s (kunsthistorici.nl/le-
den). Doel is om een link te gaan 
maken tussen profielpagina’s en 
LinkedIn-pagina’s leden. Oproep 
aan alle leden om pagina’s met 
foto en CV aan te vullen. Ook 
publicaties en linkjes kunnen aan 
pagina worden toegevoegd. 

9. Sluiting
De algemene ledenvergadering 
sluit om 11:15 uur.
NB. De kunsthistorische prij-
zen worden in de middag na de 
Algemene Ledenvergadering 
uitgereikt, maar zijn wel officieel 
onderdeel van de vergadering. 

Kunsthistorische prijzen
1. Jan van Gelderprijs, 
juryrapport wordt voorgelezen 
door Terry van Druten. Zie ver-
der tekst juryrapport. Short-list 
bestaande uit zes titels, waarvan 
drie dissertaties, een master-
scriptie en twee studies uit de 
reeks Rijksmuseum Studies in 
Photography. De prijs wordt 
toegekend aan Claartje Wesse-
link (1980) met haar proefschrift 
Kunstenaars van de Kultuur-

museum i.s.m. de Museumver-
eniging en een bijeenkomst van 
de sectie erfgoed- en monumen-
tenzorg i.s.m. Netwerk Architec-
tuurhistorie & Co bij het RCE. 
Deze vonden plaats naast andere 
activiteiten van de VNK, zoals 
de workshopmiddagen ‘Schrij-
ven is blijven’ en het maken van 
een kunsthistorische video i.s.m. 
ARTtube en ‘Kijkje in de keuken 
van het Boymans’ voor startende 
kunsthistorici.
Komend jaar zal de sectie zelf-
standige kunsthistorici een dis-
cussieavond organiseren in april 
genaamd ‘Ondernemen iets voor 
jou?’ over de vormen van onder-
nemerschap, het maken van een 
professionaliseringslag en de 
voor- en nadelen van onderne-
men. Binnen de sectie kunsthan-
del en veilingwezen wordt er mo-
menteel gekeken of er behoefte 
is aan een sectie. De sectieleden 
universiteit moeten nog bij elkaar 
komen. 

8. Rondvraag
Carla van de Puttelaar: zal naast 
een groepsfoto persoonlijke foto’s 
maken van deelnemers lustrum-
dag ten behoeve van de profiel-
pagina’s. Claudine Chavannes 

wellicht door overgang automati-
sche incasso. Voorlopige inkom-
sten 2014 zien er gunstiger uit 
door succesvolle acties aantrek-
ken nieuwe leden. Aanzienlijk 
geïnvesteerd in prijzen (prijzen-
geld en trofee), profielpagina’s en 
huisstijl.
Conclusie 2013: minder inkom-
sten en meer uitgegeven. Ver-
wachting komende jaren minder 
grote investeringen nodig en 
reserves zullen zich stabiliseren.
Begroting en jaarrekening goed-
gekeurd door kascommissie, 
bestaande uit Claire van den 
Donk, Lucinda Timmermans en 
Camelia Errouane.

7. Evaluatie secties 2014
Bestuurslid Judith Niessen geeft 
toelichting. De volgende vijf 
secties zijn afgelopen jaar in het 
leven geroepen: universiteit, mu-
seum, erfgoed- en monumenten-
zorg, handel en veilingwezen en 
zelfstandige kunsthistorici. Het 
doel van de VNK en de secties is 
een verbinding te maken tussen 
verschillende groepen kunsthis-
torici: verbinding door verdeling. 
De eerste activiteiten zijn georga-
niseerd: een middag over de rol 
van de conservator door de sectie 

5. Nieuws
- Het archief van de VNK is 
overgedragen aan het RKD Ne-
derlands Instituut voor Kunstge-
schiedenis. In 2015 zal het archief 
ontsloten worden.
- Er zijn nieuwe lidmaatschaps-
vormen in het leven geroepen. De 
verschillende opties zijn:
Lidmaatschap: € 30,- of €23,- 
per jaar (zonder betaalde baan en 
studenten) 
Lidmaatschap voor het leven: 
€ 1.000 (ontvangt boek Onder 
kunsthistorici) 
Institutioneel steunlidmaatschap: 
€ 500,- per jaar (2 deelnemers-
plaatsen tijdens VNK-activiteiten 
en vermelding van logo op web-
site) 
Begunstigers lidmaatschap (per-
soon/instituut): € 100,- per jaar 
(vermelding op website)

6. Presentatie jaarrekening
Penningmeester Ellis Dullaart 
(ED) geeft toelichting op de 
jaarrekening 2013 (voorzijde), 
achterzijde begroting 2014. Zie 
verder tekst ED.
€ 16.375 inkomsten gerealiseerd 
via contributie, aanzienlijk min-
der dan de inkomsten in 2012, 

NV K
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kamer. Geschiedenis en herin-
nering. De publicatie zet aan 
tot nadenken; over kunst en het 
kunstbedrijf in de oorlog, over 
het handelen van het individu 
tegenover de beweging van de 
massa, en over eigen verant-
woordelijkheid en waarden. 
Het draagt zodoende bij aan het 
nadenken over de criteria die de 
kunstwereld impliciet of onge-
merkt hanteert in onze eigen tijd.

2. Karel van Mander prijs 
is gebaseerd op de bibliografie 
Beeldende kunst en kunstnijver-
heid van 1550-1700 uit de jaren 
2009-2013. Juryrapport wordt 
voorgelezen door juryvoorzitter 
Claudine Chavannes. Zie verder 
tekst juryrapport. De jury koos 
uit 1500 publicaties uiteindelijk 
vijf genomineerden. De winnaar 
is Zsuzsanna van Ruyven-Zeman 
met Stained glass in the Nether-
lands before 1795 (AUP 2011). 
Haar boek is een uitzonderlijk 
rijk en goed gedocumenteerd 
overzicht van de huidige stand 
van de wetenschap over gebrand-
schilderd glas in Nederland tot 
1795 en biedt tevens een onmis-
bare basis voor verder onder-
zoek.•

Toelichting op de 
Jaarrekening 2013 van de 

Vereniging van Nederlandse 
Kunsthistorici

Aan het einde van het 75e financiële jaar van de VNK bedroeg het 
saldo op de betaalrekening €365,=. Op de spaarrekening stond op 31 
december 2013 een bedrag van ruim €9.000,=.  

In vergelijking met eerdere jaren vertonen het financiële jaar 2013 
en de bijbehorende jaarrekening een licht afwijkend beeld. 

Enerzijds stond het jaar in het teken van enkele grote investeringen 
voor de lange termijn. Zo zijn er prachtige nieuwe trofeeën voor de 
Jan van Gelder- en Karel van Manderprijs ontworpen, zijn de pro-
fielpagina’s op de website toegevoegd, zijn er briefpapier en flyers in 
de nieuwe huisstijl ontwikkeld en is er een grote mailing met mach-
tigingsformulieren voor de automatische incasso van de contributie 
verstuurd. 

Anderzijds is er minder contributie binnengekomen dan begroot. De 
binnengekomen contributie bedraagt €16.500,= bij een totaal van 
621 betalende leden. Dit bedrag en het ledenaantal is wederom lager 
dan in 2012. Het lijkt erop dat veel leden nog moeten wennen aan 
de automatische incasso, wat een reden kan zijn voor de relatief lage 
respons van slechts 265 leden die een machtiging hebben afgege-
ven. De voorlopige cijfers over het huidige jaar, 2014, zien er echter 
gunstiger uit. Daarbij lijkt het erop dat de verschillende acties om 
nieuwe leden aan te trekken succes hebben gehad. 

NV K
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Zoals vorig jaar reeds besproken 
tijdens de Algemene Ledenverga-
dering, is het voor de financiële 
balans van de vereniging wél 
belangrijk om het ledenaantal op 
peil te houden, zodat we genoeg 
middelen genereren om activitei-
ten te kunnen blijven organiseren 
voor de leden. 

Momenteel bedragen de saldi op 
de betaalrekening en de spaar-
rekening respectievelijk € 1.733,= 
en €25.400,=. 

De VNK jaarrekening 2013 en 
de conceptbegroting voor 2015 
zijn reeds goedgekeurd door de 
Kascommissie, die sinds dit jaar 
bestaat uit drie nieuwe leden: 
oud- penningmeester Claire van 
den Donk-Schweigman, Camelia 
Errouane en Lucinda Timmer-
mans. We bedanken hen hartelijk 
voor hun inzet.

Tot slot herinneren wij u er graag 
aan dat de bescheiden ook voor u 
ter inzage toegankelijk zijn.•

stijl, is er in 2013 een bedrag van 
bijna €3.500,= besteed aan het 
ontwerp en drukken van briefpa-
pier en flyers, en het verder ont-
wikkelen van de website door het 
toevoegen van eerder genoemde 
profielpagina’s. 

Afgezien van de zojuist genoemde 
afwijkende bedragen, is er, zoals 
ieder jaar €1000,= uitgekeerd 
aan de winnaar van de Jan van 
Gelderprijs. Er was een ruim 
bedrag begroot voor de biblio-
grafie, maar de uitgaven zijn daar 
ruim onder gebleven.  Ten slotte 
bedroegen de uitgaven voor de 
voor- en najaarsdag €100,= meer 
dan begroot, terwijl de inkomsten 
ca. €500,= lager uitvielen. 

Concluderend blijkt dat er over 
2013 minder inkomsten zijn 
gegenereerd dan begroot, en dat 
er meer uitgaven zijn gedaan. De 
reserves, die hierdoor geslonken 
zijn, waren echter door de vorige 
penningmeester opgebouwd om 
enkele grote investeringen moge-
lijk te maken. Voor de komende 
jaren is de verwachting dat er 
minder grote investeringen nodig 
zullen zijn, zodat de reserves 
weer zullen stabiliseren. 

Het totale bedrag dat tijdens 
kalenderjaar 2013 aan inkom-
sten is gegenereerd, bedraagt ca. 
€17.750,=: ongeveer €2.500,= 
minder dan begroot. 

Vanwege de aanzienlijke investe-
ringen en de relatief lage inkom-
sten, toonde de spaarrekening op 
31 december 2013 een saldo van 
ruim €9.000,=. Er is flink inge-
lopen op de reserves, die waren 
opgebouwd door de vorige pen-
ningmeester, om enkele grote 
investeringen mogelijk te maken. 
Een andere reden waarom het 
spaarsaldo duidelijk lager is, is 
dat een groot deel van de contri-
butie over 2013 pas in het kalen-
derjaar 2014 is binnengekomen. 

Verder zijn er in 2013 twee Karel 
van Manderprijzen uitgeloofd, 
waardoor een extra bedrag van 
€1.500,= aan prijzengeld is uit-
gekeerd. Door het uitreiken van 
twee prijzen is echter een ach-
terstand ingelopen, waardoor de 
bibliografie en de uitreiking van 
de prijs weer gelijk lopen. Voor 
het ontwerpen en produceren van 
de nieuwe trofeeën is € 3.700,= 
besteed. Ter afronding van de 
ontwikkeling van de nieuwe huis-

NV K



B
U

LL
ET

IN
 2

01
4 

/3

VE
R

EN
IG

IN
G

 V
A

N
 N

ED
ER

LA
N

D
SE

 K
U

N
ST

H
IS

TO
R

IC
I

69

NV K


