Jaarplan Vestdijkkring
Jaar: 2016
Activiteiten


23 April: Ledenvergadering in Hannemahuis met presentatie app voor wandeling door Lahringen; uitnodiging
sprekers / genodigden



Afronding nieuwe uitgave: bloemlezing uit verspreide, niet-gebundelde essays van Vestdijk. Gereed mei
2016. Presentatie van de bloemlezing essays: september met sprekers



Expositie in OBA over de platenverzameling van Vestdijk, met Dick Vestdijk als conservator



Anton Wachter- en Ina Dammanprijs: 12 november



Ina Dammanlezing: november (p.m. Actie Nederland leest)



Verkenningscommissie: Vestdijk en het onderwijs, kansen en mogelijkheden voor een educatief aanbod rond
Vestdijk. De Vestdijkkring kent vele leden die werkzaam zijn (geweest) in de educatieve sector. Is in een
formule à la Vrije Academie een educatief aanbod te ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met andere
literaire genootschappen of instellingen? Denk aan lesbrieven. Lezingen? Excursies? Colleges? Cursussen?
Museumbezoek? Luisterboeken? CD met gedichten Vestdijk op muziek ?



Proef: Introductie over De koperen tuin voorafgaand aan de voorstelling van Christiaan Kuyvenhoven. (zie
ook volgend punt)



Culturele hoofdstad Leeuwarden 2018: voorbereiding om rond Vestdijk activiteiten in
Leeuwarden/Harlingen te houden, bijv. Symposium over De koperen tuin in combinatie met de
muziektheatervoorstelling Kuyvenhoven. Bijeenkomst van de Anton Wachterprijs- winnaars



Vestdijk-boekenmarkt met voordelig aanbod van boeken uit het archief



Ordening van losse archiefstukken

Publiciteit en promotie


Vestdijkkronieken 127 + 128; vernieuwde omslag



Berichtgeving via website, beeldbank, twitter en persberichten



Publiciteit en ledenwerving rond voorstelling De koperen tuin, bij de presentatie van de app wandeling en
de presentatie van de bloemlezing verspreide essays



Aforismen van Vestdijk op de website



Onderhoud website en beeldbank

Bestuur en redactie


Het bestuur komt drie keer bijeen. Voor de voorbereiding van en tijdens de Ledenvergadering; een keer ter
voorbereiding van presentatie bloemlezing verspreide essays



De redactie komt twee keer bijeen voor de samenstelling van de twee kronieken



Vernieuwing omslag en opmaak Kroniek



Bijeenkomst eindredactie voor bloemlezing verspreide essays



Aanstelling van een bestuurslid met kennis van public relations / dan wel een stageopdracht aan een student
communicatie / public relations / persvoorlichting

Overige


Representatie bij evenementen, contact over herinrichting Harmenspark Harlingen



Actieve benadering van leden



Realisering van permanente tentoonstelling van Anton Wachter- en Ina Damman-beeldjes in de Vestdijkzaal

Financiën


Circa 260 leden van de Vestdijkkring betalen jaarlijks contributie



Het vermogen van de vereniging staat op een spaarrekening/beleggingsrekening



Goedkeuring van het beheer van het vermogen wordt verkregen in de algemene jaarvergadering



Het financieel jaarverslag en de jaarbegroting worden gepubliceerd op de website



De inkomsten van de vereniging worden besteed aan:
a) Publiciteit en promotie, zie begroting
o

uitgave van de Vestdijkkronieken

o

expositie

o

de website en beeldbank

o

ledenwerving en promotie

b) Activiteiten, zie begroting
o

bloemlezing verspreide essays

o

presentatie bloemlezing

o

de ontwikkeling van een app met Vestdijkwandeling

o

verkenningscommissie Vestdijk en het onderwijs

o

Leeuwarden culturele hoofdstad 2018

o

pers en publiciteit

c) Verenigingskosten, zie begroting
o

ALV en bestuur en redactie

o

(Financiële) administratie en beheer

