Vereniging KITLV
Concept Notulen ALV 22 juni 2018
Aanwezig: Jones, Hinzler, Gall, Giebels, Manuhutu, Persoon, van Zanten, Schefeld, Klooster,
van de Water, Duim, van der Haring?, Taga-Tan, Telkamp, Lesquillier, Lammerts van Bueren, de
Kok, Brakel-Papenhuijzen, van der Goes, Goedegebuur, Jouwe, Oostindie, Legêne (voorzitter),
Visscher (verslag)
Afwezig met bericht: A. Ploeg, Dorine van Dorren, H.J.M. Claessen, Mies Grijns, Coen van t
Veer, A. de Wreede, Els Bogaerts, Adrienne Zuiderweg, Peter Keppy, Elsbeth Locher, Nico
Schulte Nordholt, Cara Ella Schulte Nordholt, Pim ten Hoorn
1. Opening
13:09 voorzitter opent de vergadering.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Pim Schoorl, erelid en oud voorzitter. Vereniging en
instituut hebben een rouwadvertentie gezet en waren vertegenwoordigd bij de uitvaart.
Geen extra punten voor de agenda
2. Mededelingen voorzitter
De voorzitter wijst op de expositie van Heritage on the Move van Leiden Global die in de zaal is
opgesteld. Naar aanleiding van de publieksmiddag zijn 3 Piekerans edities en een replica van de
tegel met het bekende opschrift “wie dit lees is gek” aanwezig. ANBI status is bereikt. Op de
website zal een Privacy statement worden opgenomen.
Activiteiten ondersteund door het KITLV-fonds of met betrokkenheid van KITLV:
 8-9 okt: congres over de wetenschappelijke stand van zaken wat betreft de studie van
dekolonisatie en postkolonialisme.
 28 juni: Chinese Indonesian Heritage Centre publieksdag
 20 sept: Panji bijeenkomst in samenwerking met UBL
 Gert Oostindie sprak op 25 april 2018 de 5de Daendelslezing met de titel ‘Postkoloniale
beeldenstormen’ uit in het Rijksmuseum. Het boekje is gepubliceerd.
 UBL heeft een mooie collectie affiches en cartoons binnengehaald uit de tijd van de
dekolonisatieoorlog.
3. Mededelingen directeur
Gerry van Klinken is op 12 juni met pensioen gegaan en Rosemarijn Höfte is sinds april 2017
buitengewoon hoogleraar bij de UVA. Op 16 maart 2018 sprak ze haar oratie uit.
De evaluatie van het Instituut KITLV is heel goed gegaan. Op alle evaluatiecategorieën werd het
predicaat “Excellent” verleend, met uitzondering van “Viability” vanwege de opvolging van de
directeur en de onderzoeksdirecteur in de nabije toekomst. De evaluatiecommissie stelde voor om
een Maatschappelijke Klankbordgroep in te stellen. Oostindie heeft dit neergelegd bij het bestuur
van de vereniging.
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Recent is een plaquette onthult bij de voormalige zetel van de Indonesische studentenvereniging
op de Hugo de Grootstraat. Dank aan Gerard Telkamp voor het initiatief hiertoe.
4. Conceptnotulen ALV december 2017 (bijlage)
Correcties en toevoegingen:
blz 1. Clara Brakel laatste alinea. “Panji epos” moet zijn “manuscripten met Panji verhalen”.
De voorzitter arresteert de notulen.
5. Jaarverslag 2017 (bijlage)
De Vereniging houdt, zoals in de laatste jaren de gewoonte is geworden, haar eigen pagina’s in
het Instituutsjaarverslag.
Financiën: Toelichting Penningmeester: De jaarrekening is zo goed mogelijk opgesteld, waarbij
gemeld is dat een correctie is doorgevoerd. Financieel gezien was 2017 een goed jaar gedraaid en
het vermogen van de Vereniging is gegroeid.

6. Verslag kascommissie (bijlage)
Kascommissie: De kascommissie bevestigd dat 2017 een goed jaar is geweest. Het dalende
ledenaantal blijft een trend. Dit is al eerder aan de ALV gemeld maar aangezien de
contributieopbrengsten maar een klein bedrag zijn op de gehele begroting, is de kascommissie
van mening dat deze trend geen bedreiging vormt voor de financiën van de Vereniging.
Na controle geeft de kascommissie een positief advies aan de ALV wat betreft de Jaarstukken.
De ALV besluit met algemene stemmen dat de Jaarstukken 2017 worden goedgekeurd.
De voorzitter spreekt dank uit namens de Vereniging en het bestuur aan Mark van de Water en
Carolien Stolte voor de kascontrole. Laatstgenoemde verlaat de kascommissie na 5 jaar zitting te
hebben gehad en de voorzitter spreekt waardering en dank daarvoor uit.
Discussie ledenterugloop:
SL: Het bestuur heeft gepoogd om aan ledenbinding te doen middels het activiteiten- en
publicatiefonds, waarbij een voorwaarde voor indienen het lidmaatschap is. Hier zal nog meer
ruchtbaarheid aan gegeven worden. Daarnaast zou er actief geworven moeten worden om nieuwe
leden aan te trekken.
Vraag uit de zaal: Er zijn maar 13 leden in Indonesië; waarom is dat aantal zo laag?
SL vraagt zich af wat we ze te bieden hebben? Daarnaast stelt zij vast: De achterban is er wel,
maar is lidmaatschap de juiste vorm? Zelf prefereert SL een ledenorganisatie; maar wat doen we
dan om ledental aan te vullen en te verjongen? Het bestuur beraadt zich hierop.
Opmerking uit de zaal: Van de naam KITLV gaat weinig werving uit. Moeten we geen subtitel?
SL vindt dit een goed idee. GO daarentegen vindt het tegenovergestelde. Hij stelt dat mensen
geen lid meer worden van verenigingen. Het moet gaan om de aantrekkende en bindende kracht
van de activiteiten die worden georganiseerd.
Birfelder: De kern van leden hoeft niet groot te zijn als ieder zijn of haar eigen netwerkje mee
neemt. Dat vergroot de reikwijdte. Met goede thema’s kun je dan relevant zijn.
Telkamp: Is er in de statuten een minimum aantal leden dat vereist is voor de vereniging als
geheel? SL merkt op dat daar geen specifieke regels voor zijn in de statuten maar dat het bestuur
uit 5 leden dient te bestaan.
Vraag: Is het mogelijk om een lijst van leden met hun interesses op internet te zetten (maar met
password)?
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SL: Leden kunnen korte berichtjes en activiteiten op de verenigingswebsite laten zetten. Het
bestuur nodigt hen van harte hiertoe uit.
Plomp stelt voor om een online community creëren, wellicht via Facebook
Brakel merkt op dat bezoekers, studenten etc. vragen “waar is de leeszaal?” Ze zoeken een
fysieke ontmoetingsplek. Haar suggestie is om zoiets weer te creëren. Als dit zou gebeuren,
kunnen we daar dan financieel aan bijdragen als vereniging? SL: UBL Zou de meest logische
plaats zijn. Maar is moeilijk te realiseren omdat het een studieplek is.
GO: Bij het instituut zijn er veel activiteiten en dat zijn direct ontmoetingsmogelijkheden. Na de
verhuizing van het Instituut komt de leeszaal ook niet terug.
Plomp: Wellicht is er een KITLV café te organiseren 1 keer per maand met een verhaal van een
KITLV-er met leestafel.
Telkamp stelt voor om terug te vallen op een ouderwetse folder op papier. Bijvoorbeeld de
Historische Vereniging Oud Leiden doet dat en heeft paar duizend leden. Siegers: De Vereniging
heeft een folder.) Daarnaast zijn we zichtbaar door de Cursus Caribistiek en op de Tong Tongfair
waar we altijd prominent aanwezig zijn.
7. Wisseling samenstelling kascommissie
Gerhard de Kok is bereid gevonden om toe te treden tot de Kascommissie. De ALV accordeert
het voorstel van het bestuur en daarmee is Gerhard de Kok aangesteld.
8. Verslag bibliotheekcommissie door Tom Hoogervorst:
Vraag van UB over dubbele boeken aan Cie. Advies: Ontdubbelen door 1 exemplaar af te
stoten naar Frankfurt voor gebruik door studenten (zij zijn bereid om de boeken zelf op te halen).
Vraag over microfilms Javaanse handschriften uit Indonesische bibliotheken. Deze
handschriften zitten in de KITLV collectie maar zijn vaak niet goed geïnventariseerd. Er waren
contacten met Dick van der Meij om hem het tegen betaling te doen. Van der Meij was daartoe
bereid maar heeft nu een nieuwe baan in Jakarta. De opties zijn dat hij de inventarisatie weer
oppakt na terugkeer of dat een alternatief wordt gezocht.
Enkele klachten: Binnengekomen klachten worden doorgegeven en besproken.
- Alumni willen graag digitale thuistoegang, maar de Directeur van de UBL heeft meerdere
malen aangegeven dit niet te kunnen doen.
- Vooroorlogse tijdschriften blijken soms moeilijk te vinden. Doris Jedamski en Marije
Plomp hebben aangegeven dat een webformulier beschikbaar is om specifiek per item aan
te geven waar zich problemen voordoen.
Positieve resultaten van Cie acties: Door tussenkomst van de Bibliotheekcommissie zijn
woordenboeken beter beschikbaar en is de Catalogus beter te doorzoeken. Het Panji Symposium
wordt, in samenwerking met UBL, georganiseerd in september. Er is door Doris Jedamski en
Marije Plomp een Roadmap voor mogelijke schenkingen van KITLV-achtig materiaal aan de
UBL geschreven. Er is een A4 over gemaakt die nu getest kan worden in de ALV (wordt
rondgedeeld). Later kan dit dan worden gepubliceerd op de UB website en KITLV website.
Digitale fotocollectie: Hoogervorst heeft net gehoord dat kopieën heel duur zijn geworden.
Marije: KITLV collectie is inderdaad verhuisd naar ander repositorium. Prijs was €5 en nu
€17,50. Maar heel veel is nu downloadable en daarmee beter toegankelijk.
Toegang Asian Library moelijk:
Marije: Ieder lid van de Vereniging KITLV kan elke maand een sleutel op de kaart krijgen voor
toegang. Deze sleutel moet wel elke maand worden vernieuwd.
SL: dankt de bibliotheekcommissie voor het verslag.
9. Rondvraag
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Hinzler: Kent mensen met fotocollecties en spullen (waaronder foto’s). Waar kun je daarmee
terecht? En wie zou er iets mee kunnen?
SL: Er zou een soort matchingsplek voor collecties en geïnteresseerden moeten worden
gerealiseerd, wellicht zou een online platform dit kunnen faciliteren. De vereniging pakt dit idee
op.
13:55 vergadering gesloten onder dankzegging aan de aanwezige leden.
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