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Beknopt Activiteitenplan Vereniging KITLV in samenwerking met KITLV (2017-2020) 

De taken van de vereniging KITLV komen kortweg neer op: 

1. Beheren van het vermogen 

2. Toezicht houden op collectiebeheer, collectietoegankelijkheid en acquisitiebeleid door UBL; 

in voorkomende gevallen initiëren of faciliteren van actieve acquisitie en ontsluiting van 

collectie (unica) 

3. Ondersteunen van actief publicatiebeleid –publicaties op te vatten in de breedste zin van het 

woord – op het werkgebied van KITLV, en in het bijzonder toezien op de continuïteit van de 

Open Access tijdschriften BKI en NWIG 

4. Het onder de paraplu van de Vereniging KITLV en in aanvulling op de door KITLV (KNAW) 

georganiseerde activiteiten, faciliteren van inhoudelijke bijeenkomsten en activiteiten door 

derden, zowel in Nederland als in Indonesië 

5. Het in standhouden van een netwerk van leden en andere betrokkenen door middel van een 

jaarlijks spraakmakend congres met jaarvergadering en een herkenbare website 

Waar:  

Vereniging KITLV faciliteert de organisatie van activiteiten in Nederland en in Indonesië, en neemt 

voorstellen uit andere regio’s in voorkomende gevallen in overweging. In Indonesië vormt KITLV 

Jakarta als locatie het herkennings- en contactpunt; in Nederland steunt de Vereniging op KITLV 

(KNAW), in Leiden; de activiteiten kunnen in het hele land plaats vinden. 

Wat 

 Taak 1 spreekt voor zich 

 Taak 2 collectie:  

-betreft geregeld contact met UBL en onderhouden van contacten met potentiële schenkers 

- daarnaast doet de Vereniging KITLV 1x per twee jaar een oproep voor een project gericht 

op verdere ontsluiting, verrijking en internationaal toegankelijk maken van de collectie in de 

context van een specifieke vraagstelling. Voor dit doel reserveert de vereniging een vast 

bedrag per jaar dat eens per twee jaar wordt uitgekeerd. De organisatie en beoordeling ligt 

in handen van een werkgroep. 

 Ad 3 actief publicatiebeleid:  

- Naast BKI en NIWG draagt de Vereniging bij aan OA-publicaties op het werkgebied van 

KITLV  

- Tevens kunnen eens per jaar aanvragen worden gedaan voor ondersteuning van andere 

vormen van (web) en (audiovisuele) producties, zoals ondertiteling van film, vertalen van 

Nederlandstalig werk, webproducties bij een tentoonstelling etc. Hiervoor wordt jaarlijks een 

vast bedrag gereserveerd. De beoordeling van de aanvragen geschiedt door een werkgroep. 

 Ad 4 activiteiten en bijeenkomsten:  

- de staande praktijk zal worden geformaliseerd: derden (al dan niet zelf lid) worden 

uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor bijeenkomsten. De aanvragen die gehonoreerd 
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worden worden door de aanvrager zelf uitgevoerd, waarbij KITLV in voorkomende gevallen 

kan ondersteunen. 

- Daarnaast blijft de Caribische cursus bestaan, en draagt de Vereniging bij aan de bijzondere 

leerstoel Caribische Letteren. 

 Ad 5: ledenverband – de website wordt eenmalig helemaal opgeknapt/opnieuw opgezet en 

vervolgens actief bijgehouden.  

- Het jaarlijkse congres, gekoppeld aan de ALV, wordt vorm gegeven op basis van een call for 

proposals onder de leden. Streven is om een jaar van tevoren het onderwerp al vast te 

stellen. 

Welke structuur 

Deze opzet gaat uit van een klein bestuur, met een professionele staf die verantwoordelijk is voor de 

webredactie en de uitvoering en afhandeling van de calls. Dit zal worden ingebed in KITLV (KNAW). 

Vereniging KITLV blijft een Vereniging met leden (met toegang tot UBL) en voert daarnaast een breed 

begrip ‘netwerkers/volgers’ in – dit zijn mensen wier contactgegevens bekend zijn, die participeren in 

activiteiten zonder contributie te betalen. Zij zijn daarom geen UBL-lid zijn, en ontvangen geen 

korting op boeken.  

Voor het publicatiebeleid hebben we een nauwe band met Bril. De contacten zullen in de komende 

drie jaar worden geïntensiveerd teneinde de mogelijkheden hiervan verder te onderzoeken.  

Statutenwijziging 

Om ANBI status te krijgen dienen we de statuten te wijzigen. Kleiner bestuur vereist ook 

statutenwijziging; we zouden dan tevens kunnen afschaffen dat KITLV-medewerkers geen bestuurslid 

kunnen zijn, als we dat wensen.  

Versie 27-5-2017 (besproken in Bestuursvergadering van 13-12-2016 en 24-2-2017) 


