Vestdijkkring Jaarplan 2020
Doelstelling
De Vestdijkkring is 2 februari 1972 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel de
belangstelling voor, de kennis van en het inzicht in het werk van Simon Vestdijk te
bevorderen. In 2020 uit zich dat in de volgende hoofdlijnen.
Activiteiten
-Jaarvergadering op zaterdag 4 april in de Openbare Bibliotheek Amsterdam met
aansluitend een lezing van Nico Keuning, De relatie tussen Simon Vestdijk en Willem
Brakman. Nico Keuning is de auteur van de onlangs verschenen biografie Een ongeneeslijk
heimwee, leven en werk van Willem Brakman.
-bezoek aan Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag op 5 september.
-uitreiking Anton Wachter- en Ina Dammanprijs op 7 november in Harlingen.
-realisering plaquette Torenlaan 4 in Doorn.
Publiciteit en promotie
-verschijnen Vestdijkkronieken 135 en 136
-bijhouden website : www.vestdijk.com
-aanwezig op social media : twitter / beeldbank / facebook
-verschijnen eindejaarpublicatie
-plaatsing geluidsopname van de radioserie ‘Nol Gregoor in gesprek met Simon
Vestdijk’ op de website
-terugplaatsing borstbeeld Vestdijk bij Vestdijk-vitrines in de OBA
-aanwezigheid Vestdijkkring op Docentendag Literaire Genootschappen
-plaatsing Naar den duivel met Biskaye in de landelijke digitale openbare bibliotheek
-verzorgen van Vestdijklezingen bij serviceclubs als Lions, Rotary etc.
-overleg met De Bezige Bij over heruitgaven van het werk van Vestdijk i.s.m. verschijnen
boek van auteur Wil Hansen : Vestdijk bijvoorbeeld.
Vooruitblik 2021
In 2021 is het 50 jaar geleden dat Simon Vestdijk op 23 maart 1971 overleed en
begraven werd op begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag.
Een goede aanleiding om hier vanuit de Vestdijkkring ruim aandacht aan te besteden.
Het bestuur bereidt daarom een werkplan voor 2021 voor met aandacht voor
activiteiten, promotie, ledenwerfactie, extra uitgaven etc. rondom de herdenking van de
50ste sterfdag.
Financiën
De begroting 2020 bedraagt € 12.250 en voorziet in het uitgeven van twee
Vestdijkkronieken, de eindejaarpublicatie en de uitreiking van de Ina Dammanprijs.
In 2020 zal gekeken worden naar het invoeren van een jeugdlidmaatschap tegen een
beperkt tarief en zal ook opnieuw onderzoek worden gedaan naar de kosten van het
drukken van de Kroniek.
Bestuur
Het bestuur bestaat in 2020 uit :
Hans van Velzen (voorzitter), Roel Jonker (secretaris), Kees Meekel (penningmeester),
Wim Hazeu (lid), Cok de Zwart (lid), en Leo Willemse (lid).

