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Vereniging Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde
Vooraf
De Vereniging KITLV is een ledenorganisatie, in het bezit van een belangrijke collectie boeken,
handschriften, beeldmateriaal en andere unica met betrekking tot Zuid-Oost Azië en het 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, zoals uitgelegd in
het jaarplan 2014-15. Anderzijds moest de Vereniging zich herpositioneren ten opzichte van de
KNAW en een nieuwe relatie aangaan met de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Leiden
(UBL). 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 zijn
beleidsplannen op de website van de Vereniging KITLV (zie: http://kitlv.nl/our-learned-society/). Daar
zijn ook de verslagen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging KITLV te
vinden.
De Vereniging KITLV verkent de mogelijkheid om in 2016 een of twee nieuwe ereleden te
benoemen.
Het jaarplan 2016 is opgesteld door het bestuur van de Vereniging KITLV in samenhang met
het vaststellen van de begroting voor 2016, in de bestuursvergadering van 19 februari 2016.
Statuten en Huishoudelijk Reglement Vereniging KITLV
Zoals uitgelegd in het beleidsplan 2014-15 herzag in 2014 de Vereniging de statuten. In het verlengde
van deze statutenwijziging herziet de Vereniging KITLV in 2016 het huishoudelijk reglement.
Beleggingsstatuut, Contributies en geregelde begrotingsposten Vereniging KITLV
De contributie voor 2016 bedraagt €33,-.
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. Eind 2015 nam de
Rabobank dit zelf weer ter hand en ging Schretlen &Co er tussenuit. Voor 2016 gelden dezelfde
vermogensdoelstellingen als vastgelegd in het beleggingsstatuut van 2014.
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); Open Access uitgave aan de
twee tijdschriften uitgegeven door Brill; zo mogelijk extra bijdrage voor Open Access publicaties in de
monografieënseries van het KITLV bij Brill; ledenactiviteiten. Dit jaarplan heeft op deze activiteiten
betrekking.
Publicatiebeleid en bijzondere leerstoel
De Vereniging KITLV blijft in het publicatiebeleid vooral ondersteunend, zonder bemoeienis met de
selectie (gebaseerd op academische peer review) van te steunen publicaties. Dit wordt toevertrouwd
aan de staf van het onderzoeksinstituut KITLV en de redactie van Brill. Het bestuur van de vereniging
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zal met Brill de samenwerking opnieuw evalueren. De publicatie van de beide tijdschriften loopt
goed, terwijl ook de serie Verhandelingen gestaag is voortgezet. De Caribbean Series daarentegen is
gestagneerd; er was geen aanbod van manuscripten, waarschijnlijk mede door de keuze om
uitsluitend in het Engels te publiceren en de hoge prijs van Brill-boeken. Er is een nieuwe
redactieraad benoemd, waardoor de directe bemoeienis van de werkorganisatie KITLV met deze
serie is beëindigd. De Vereniging opent de mogelijkheid van vertaalsubsidies van Nederlandstalig
werk van Caribische auteurs met het oog op publicatie in deze serie of eventueel elders.
Vanaf 1-1-2016 ondersteunt de Vereniging KITLV voor vijf jaar de bijzondere leerstoel
Nederlands-Caraïbische Letteren, ingesteld door het Universiteitsfonds van de UvA, en bekleed door
Michiel van Kempen.
Collectiebeleid
De collectie KITLV is in beheer van de UBL, en aldaar te raadplegen. Afgesproken is dat – gezien de
planning van de UBL, inclusief nieuwbouw en schuiven met boekendepots – pas in 2018 een project
zal worden gevormd gericht op het ontdubbelen van de KIT, KITLV en UBL-collecties. Het samengaan
van deze drie collecties is kracht bijgezet met de lancering van de Asian Library op 15 oktober 2014,
en de presentatie van de Asian Library en samenwerking van Universiteit Leiden met KITLV in Jakarta
op 28 augustus 2015. De UBL streeft naar opening van de Asian Library in 2017; de Vereniging wordt
hierbij betrokken.
Overeenkomstig de afspraken met de UBL blijft de Vereniging KITLV zelf collecties verwerven.
De Vereniging legt zich hierbij toe op unica (archieven, beeldmateriaal, audiovisueel materiaal). Met
de UBL is hierover een procedure afgesproken en een schenkingsacte opgesteld voor ontvangst,
ordening en overdracht van dergelijke collecties. In bijzondere gevallen kan de Vereniging KITLV
financieel bijdragen aan ordening en ontsluiting. Schenkingen worden vermeld in het Jaarverslag van
het KITLV.
De Vereniging beschikt over een beperkt aantal kunstvoorwerpen, die zij desgewenst graag
deelt met een groter publiek. In dat kader wordt het tegeltableau ‘Oost en West’ van Jan Toorop
beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling van Toorops werk in het Haags gemeentemuseum
(opening 28 februari 2016)..
Ledenactiviteiten
De Vereniging beoogt in 2016 in elk geval de volgende ledenactiviteiten te organiseren:
*12 januari: afsluiting Suriname-tentoonstelling UBL
*voorjaar 2016 cursus Caraibistiek
*5 februari: openingscollege Michiel van Kempen, Spui 25
*22 april: lezingenmiddag Democratie en rule of law in Indonesië en de Nederlandse Cariben (Bedner
et al.)
*10 juni: ALV met ‘ledenseminar’ over ervaringen leden rond dekolonisatie
*24 juni: vijf jaar CIHC
*begin juli: reparations
*2 september: laureaten Dr. Silvia de Groot Fonds
*najaar: Networks of anti-colonial and post-colonial nationalists in Indonesia, 1920s-1970s
*najaar: activiteit rond Frankfurter Buchmesse
*najaar: Decolonizing the museum
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Overige ledenactiviteiten: de leden van de Vereniging worden uitgenodigd voor het reguliere
seminar en lezingenprogramma van het onderzoeksinstituut KITLV-KNAW en ontvangen desgewenst
de digitale nieuwsbrief van het instituut
Taakverdeling binnen het bestuur
Het bestuur van de Vereniging KITLV bestaat statutair uit ten hoogte zeven leden, onder wie een
voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en drie leden en ondersteund door een
betaalde uitvoerend secretaris (in dienst van het onderzoeksinstituut KITLV) en door de Directeur van
het onderzoeksinstituut KITLV. Door het vertrek naar het buitenland van een bestuurslid is het aantal
leden nu zes; er is nog geen vervanger benoemd, dit is ook geen prioriteit.
De directeur van het KITLV neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur en ondersteunt
het bestuur waar nodig en mogelijk. Ook andere leden van het MT van de werkorganisatie kunnen
deelnemen aan het overleg met het bestuur. De voorzitter is qq ook lid van de Stuurgroep KITLV
(bestaande uit directeur Instituten KNAW, decaan GW UL, directeur UBL, directeur KITLV, en
voorzitter Vereniging KITLV). De voorzitter Vereniging KITLV is tevens lid van de
Wetenschapscommissie van het KITLV. De vicevoorzitter is tevens eerste aanspreekpersoon in zake
collectieschenkingen. De penningmeester onderhoudt het contact met de vermogensbeheerder. De
secretaris is eerste aanspreekpersoon voor beslissingen inzake de ondersteuning van publicaties. De
overige leden trekken de ledenactiviteiten, waaraan alle bestuursleden in principe bijdragen. Het
bestuur zoekt daarbij via de bestuursleden ook samenwerking met andere verwante instellingen en
voor KITLV relevante onderzoeksgemeenschappen.
Vastgesteld in de bestuursvergadering Vereniging KITLV 19-2-2016
Bijlage: schenkingsovereenkomst
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