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Vereniging Koninklijk Instituut voor Taal= Land en Volkenkunde 

Beleidsplan 2014-2016 

Vooraf 

De Vereniging KITLV is een ledenorganisatie, in het bezit van een omvangrijke collectie boeken, 

handschriften, beeldmateriaal en andere unica met betrekking tot Zuid-Oost Azië en de Caribisch 

gebied , alsmede een vermogen waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de doelstelling van 

de Vereniging.  

 

Tussen 2012 en 2014 heeft de Vereniging KITLV een belangrijke transitiefase doorgemaakt. Aan de 

orde was enerzijds een ingrijpende herziening van het vermogensbeheer. Dit was het gevolg van de 

wettelijke veranderingen met betrekking tot transparantie bij de banken en de herhaalde 

waarschuwing van de kascommissie dat het vermogen te eenzijdig was belegd, waarbij bovendien 

een te  groot deel als gevolg van de economische crisis was ‘geparkeerd’ op spaarrekeningen. 

Anderzijds moest de Vereniging zich herpositioneren ten opzichte van de KNAW en een nieuwe 

relatie aangaan met de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Leiden (UBL). Dit vloeide voort uit 

de gedwongen splitsing van de werkorganisatie KITLV in een  KNAW-onderzoeksinstituut KITLV,  en 

een door UBL beheerde collectie die met de oude KIT-collectie en de eigen UBL-collecties samen de 

‘nieuwe’ en collectie op het gebied van Zuid-Oost Azië en de Caribisch gebied vormt. 

Als sluitstuk van deze transitie hoopt de Vereniging KITLV een status te verwerven van Algemeen nut 

beogende instelling (ANBI-status). In dat kader publiceert de Vereniging KITLV vanaf heden zijn 

beleidsplannen op de website van de Vereniging KITLV (zie: http://kitlv.nl/our-learned-society/) De 

verslagen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering  van de Vereniging KITLV staan al sinds de 

inrichting van deze website online. Onderstaand beleidsplan, dat vanwege de bovengenoemde 

transitie de periode 2014-2015 beslaat, is opgesteld door het bestuur van de Vereniging KITLV in 

samenhang met het vaststellen van de begroting voor 2015, in de bestuursvergadering van 19-12-

2014. 

 

Statuten en  Huishoudelijk Reglement Vereniging KITLV 

In 2014 herzag de Vereniging de statuten, om de volgende redenen: 

- de wijziging van de relatie met KNAW en het aangaan van een nieuwe relatie met de UBL 

- vereenvoudiging van de bestuursstructuur, verkleining van het bestuur en opheffen van het 

onderscheid tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur 

- aanpassen van de lidmaatschapsregelingen, met het oog op de loskoppeling van lidmaatschap en 

abonnementen voor de twee KITLV-tijdschriften die in 2013 door de Vereniging bij Uitgeverij Brill zijn 

ondergebracht en die met de financiële steun van de Vereniging KITLV in Open Access verschijnen. 

De statutenwijziging is in de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2014 goedgekeurd, en op 30 

juni bij de notaris gepasseerd. 

In het verlengde van deze statutenwijziging herziet de vereniging KITLV in 2015 het huishoudelijk 

reglement. 

 

 Beleggingsstatuut en geregelde begrotingsposten vereniging KITLV 

In 2014 is het vermogensbeheer van de Vereniging KITLV overgegaan van de ABN/AMRO naar de 

Rabobank, ic de vermogensbeheerder voor deze bank, Schretlen &Co. Het bestuur van de Vereniging 
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heeft daartoe in 2013 een beleggingsstatuut opgesteld, waarvan de principes ook zijn voorgelegd aan 

de Algemene ledenvergadering van 18 juni 2014. Deze principes komen neer op het volgende: 

- in principe alleen werken met het rendement op vermogen; niet interen op het vermogen als 

zodanig; voor extra uitgaven betrekking hebbend op de kerndoelen van de vereniging KITLV 

(collectieaccquisitie, beheer, onderzoek) waarvoor op het vermogen zou worden ingeteerd, is 

toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering. 

 

Naast rendement op vermogen ontvangt de vereniging KITLV jaarlijks inkomsten uit contributies en 

uit vergoedingen door Brill. Het besteedbare bedrag is bestemd voor de volgende activiteiten: 

betaling van de ondersteuning vanuit het onderzoeksinstituut KITLV voor de Vereniging KITLV 

(secretariaat, financiële administratie, boekverkoop); bijdrage aan de redactiekosten bij het 

onderzoeksinstituut KITLV voor de twee tijdschriften BKI en NWIG (Brill);  bijdrage aan de Open 

Access uitgave aan de twee tijdschriften uitgegeven door Brill; extra bijdrage voor Open Access 

publicaties in de monografieënseries van het KITLV bij Brill; ledenactiviteiten. 

 

Publicatiebeleid 

Het publicatiebeleid van de Vereniging KITLV is vooral een ondersteunend beleid. De Vereniging 

bemoeit zich niet met de inhoud van de publicaties. Dit wordt geheel over gelaten aan de staf van 

het onderzoeksinstituut KITLV en de redactie van Brill. De Vereniging KITLV ondersteunt de Open 

Acess tijdschriften structureel en heeft hiervoor in 2013 een contract afgesloten met Brill, met in 

eerste instantie een termijn van 5 jaar. In 2014 wordt gewerkt aan de kinderziektes van met name 

het uitgeefproces en de abonnementenadministratie; in 2015 zal de voortgang hiervan worden 

geëvalueerd. 

 

Met betrekking tot de monografieën steunt de vereniging KITLV in 2014 maximaal vijf uitgaven die al 

in de pipeline zaten voor de uitgeverij overstapte naar brill. In 2015 wordt dit beleid voortgezet, zij 

het dat van auteurs een inspanningsverplichting wordt gevraagd om ook zelf een deel van de Open 

Access bijdrage te verwerven. Tevens opent de Vereniging KITLV in 2015 de mogelijkheid voor 

auteurs van Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die gevestigd zijn in het Caribisch gebied, 

om dit werk te laten vertalen in het Engels, zodat het bij Brill uit kan komen in de Caribische serie van 

KITLV.  Vooralsnog wordt budget vrijgemaakt voor een manuscript per jaar. 

 

Collectiebeleid 

In de zomermaanden van 2014 gaat de collectie KITLV formeel over in beheer van de UBL, en is zij 

aldaar te raadplegen. Afgesproken is dat pas in 2018 een project zal worden gevorm gericht op het 

ontdubbelen van de KIT, KITLV en UBL-collecties.  Het samengaan van deze drie collecties wordt 

kracht bijgezet met de lancering van de Asian Library op 15 oktober 2014.  

 

In de overeenkomst met UBL is vastgelegd dat de Vereniging KITLV zelf collecties kan blijven 

verwerven. De Vereniging legt zich hierbij toe op unica (archieven, beeldmateriaal, audio-visueel 

materiaal). De procedure voor ontvangst, ordening en overdracht van dergelijke collecties wordt in 

2015 nader afgesproken met de betreffende UBL-medewerkers.  Met name voor het AV-materiaal 

zijn strikte criteria nodig.  
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De Vereniging KITLV zal met UBL overleggen over een schenkingsacte, waarmee een schenker 

vastlegt of collectie aan de Vereniging KITLV of UBL wordt geschonken. Net als voor de splitsing van 

de werkorganisatie KITLV zullen de schenkingen vermeld blijven in het Jaarverslag. 

Omdat nog geen ervaring is met het eventuele budget dat nodig is voor het voorbereiden van de 

overdracht van materiaal door de Vereniging aan de UBL, is hiervoor nog geen bedrag gereserveerd.  

 

Ledenactiviteiten 

In 2014 en in 2015 organiseert de Vereniging KITLV elk jaar tenminste vier ledenactiviteiten. In 2014 

betreft het van elkaar losstaande activiteiten, in het verlengde van boekpublicaties, lopend 

onderzoek, en buitenlandse bezoekers aan het KITLV. In 2015 wordt – naast dergelijke incidentele 

bijeenkomsten waaronder een bijeenkomst naar aanleiding van de biografie van Rouffaer – ook 

gewerkt aan een serie onderling samenhangende activiteiten die te maken hebben met de vele 

‘herdenkingsmomenten’ van 2015. Gedacht wordt aan de afschaffing slavernij in de Oost (1860), de 

onafhankelijkheid van Indonesië 91965), Suriname (1975) en verdere opsplitsing Antillen (2010); 

mogelijk ook de militaire coup in Indonesië (1960). Een samenhangend plan hiervoor wordt in januari 

2015 aan het bestuur voorgelegd. Doel ervan is om nadrukkelijk jonge geïnteresseerden aan te 

spreken en binnen de vereniging het contact tussen de generaties te versterken. 

 

Naast de Caribische studies – een beproefde onderwijsserie – zal de Vereniging in 2015 ook weer de, 

enige tijd geleden stopgezette serie Indonesiëstudies opzetten. In eerste instantie zal dit buiten het 

reguliere universitaire onderwijsaanbod gebeuren, gericht op een bredere doelgroep en (nog) zonder 

accreditatie. Bij gebleken succes zal aan de UL worden voorgesteld dit ook voor studiepunten aan te 

mogen bieden.  De Vereniging draagt de kosten voor het opzetten van deze serie. 

 

Ook in 2015 organiseert het bestuur een leden-enquête. In de transitiejaren is een grote 

betrokkenheid gebleken van de leden bij het voortbestaan van het Instituut en de Vereniging KITLV. 

Nu de transitie een feit is, wil het bestuur met de leden in gesprek over de betekenis van het 

lidmaatschap. Gewerkt wordt zowel aan een online enquête als aan een gesprek met een 

representatieve klankbordgroep. 

 

Hiernaast zal het bestuur zich in 2015 bezig houden met (versterking van ) de relatie met  leden in 

Indonesië, in Suriname, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, en de BES-eilanden.  De a.s. pensionering van 

Roger Tol (KITLV Jakarta) is hierbij een punt van aandacht. 

 

Taakverdeling binnen het bestuur  

Het bestuur van de Vereniging KITLV bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, 

secretaris en drie leden;  ondersteund door een betaalde uitvoerend secretaris (in dienst van het 

onderzoeksinstituut KITLV) en geadviseerd door de Directeur van het onderzoeksinstituut KITLV. De 

voorzitter  is qq ook lid van de Stuurgroep KITLV (bestaande uit Directeur Instituten KNAW, Decaan 

GW UL, Directeur UBL, Dir. KITLV, Vz. Vereniging KITLV). Tevens is zij lid van de 

Wetenschapscommissie van het KITLV. De vice-voorzitter is tevens eerste aanspreekpersoon in zake 

collectie-schenkingen. Voorzitter en vice-voorzitter zullen begin 2015 samen in overleg treden met 

de contactpersonen van UBL. De penningmeester  onderhoudt het contact met de 

vermogensbeheerder. De secretaris is eerste aanspreekpersoon voor beslissingen inzake de 

ondersteuning van publicaties. De drie overige leden trekken de ledenactiviteiten, waaraan alle 
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bestuursleden in principe zullen bijdragen. Het bestuur zoekt daarbij via de bestuursleden ook 

samenwerking met andere verwante instellingen zoals het Nationaal Museum v Wereldculturen, en 

is voornemens om de contacten aan te halen met de onderzoeksgemeenschappen die uit het oog 

dreigen te geraken in met name Nijmegen, Utrecht en Groningen.  

 


