
Jaarplan Vestdijkkring 

Jaar: 2017 

 

Activiteiten 

 Symposium november: Vrouwendienst: het vrouwbeeld bij Vestdijk 

 Vestdijk en Doorn: huis, gedenkplaat, eventueel museale voorziening, vgl. Vestdijkkamer 

 Expositie in vitrines Vestdijkzaal OBA: ‘Uit het archief’, biografie Hans Visser 30 jaar  

 Promotie luisterboek bij Rubinstein: nader overleg met Job Cohen over roman, en/of verhalen en gedichten   

 Culturele hoofdstad Leeuwarden 2018: Bijeenkomst van de Anton Wachterprijs- winnaars? Eventueel: 

uitvoering De koperen tuin door Kuyvenhoven? 

 Vestdijk-boekenmarkt met voordelig aanbod van boeken uit het archief 

 Afronding project aforismen van Vestdijk; publicatie  

 Afronding ordening losse archiefstukken  

 

Publiciteit en promotie 

 Vestdijkkronieken 129 + 130 

 Berichtgeving via website, beeldbank, twitter en persberichten  

 Publiciteit en ledenwerving rond voorstelling De koperen tuin; presentatie app wandeling, en de bloemlezing 

verspreide essays 

 Doorontwikkeling van website en beeldbank: verkenning van de mogelijkheid van een eigen webwinkel voor 

betaalde dienstverlening.   

 

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  

 

 Overige 

 Representatie bij evenementen 

 Actieve benadering van leden 

 Verhoogde vitrine voor plaatsing van Anton Wachter en Ina Damman beeldjes in de Vestdijkzaal  

 Harmenspark Harlingen 

 Vernoeming van Vestdijk in het stratenplan Amsterdam 

 

Financiën 

 Circa 240 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 doorontwikkeling website  

o ledenwerving en promotie, 



 

b) activiteiten, zie begroting   

o symposium 

o huis Doorn 

o Activiteit culturele hoofdstad 2018 pm 

o Luisterboek, pm 

o Vitrine Vestdijkzaal 

o Plaquette Harmenspark 

 

c) Verenigingskosten, zie begroting  

o ALV +bestuur + redactie,  

o (Financiële) administratie + beheer 

 

 


