Jaarverslag OKBN / 2013 - 2014
- Bestuur
De bestuursleden Alies Baan (secretaris), Erik van Boxtel (penningmeester),
Heleen Homma, Rogier Schumacher, George Siemensma (voorzitter.) Rickey
Tax en Marije Verduijn kwamen dit jaar 3 maal bijeen. Op 19 september,
29 november en 23 januari. Tussentijds was er natuurlijk ook regelmatig
contact.
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Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en kan 1 x herkozen worden.
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen.

- Excursies
Een groep van veertien OKBN’ers bracht op 7 maart jl. een bezoek aan
Waanders in de Broere in Zwolle. Johan Teunis van Monumentenzorg Zwolle
gaf ons een interessante inleiding over de kerk en het project waarbij deze een
nieuwe bestemming als boekhandel heeft gekregen. Wim Waanders zelf kon
helaas niet aanwezig zijn.
Daarna gingen we naar Museum De Fundatie voor een zeer informatieve en
enthousiast gegeven rondleiding. De Fundatie heeft een mooie collectie en de
verbouwing met de zogeheten ‘blob’ op het dak is beslist een bezoek waard.
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We sloten de excursie af met een lunch in de historische binnenstad van Zwolle.
Voor het najaar denken we over een excursie naar het vernieuwde Mauritshuis al
dan niet i.c.m. een lezing over de stand van zaken op de (internationale) markt
van de kunstboeken (ontwikkelingen als e-books etc.). Wordt vervolgd.
Geen echte excursie maar de jaarvergadering is deze keer in het
Museumkwartier in ’s-Hertogenbosch waar het verbouwde Noordbrabants
Museum en het nieuw gebouwde Stedelijk museum huist. Met in de middag een
presentatie door Matthijs Ilsink, de projectleider van het Jeroen Bosch500project en de daarbij behorende tentoonstelling in 2016. De samenwerking
tussen de beide bibliotheken daar gaat uitstekend.
Met hun collectie geven ze verdieping aan de lopende tentoonstellingen en de
kunstcollecties. Ook biedt de bibliotheek een mooie studieplek.
Voor 2015 staat o.m. een bezoek aan het Armandomuseum in Oud Ameliswaard
op de planning.

Beleidsvoornemens 2014 – 2015
De missie van het OKBN:
Het bevorderen van de onderlinge contacten, de gezamenlijke belangen en de
professionalisering van ons vak.
Het bestuur.
Rickey Tax (Museum Meermanno) heeft aangegeven dat hij, door
omstandigheden op het werk, niet langer deel kan uitmaken van het bestuur.
Het bestuur bestaat na zijn vertrek uit 6 leden.
Aandachtspunten voor de periode 2014 – 2015.
In de afgelopen periode zijn diverse pogingen gedaan om een nieuw logo te
laten ontwerpen. Die leverden echter niet een voor ons passend resultaat op.
Dat heeft voor een deel ook te maken met de naar verhouding hoge kosten die
dit met zich mee brengt.
Er is contact met een ontwerpster en daarnaast ook met de KABK Den Haag met
het idee om er een studentenproject van te maken binnen het curriculum Graphic
Design.
Een te ontwerpen beeldmerk kunnen we gebruiken voor de website, bij de
communicatie en voor de LinkedIn groep. De laatste heeft inmiddels 113 leden.
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Activiteiten – themadag en excursies.
De mogelijkheid van samenwerking met partners als OKBV of SIMIN nemen
we altijd mee bij het bedenken en voorbereiden van excursies etc.
Er is met het OBKV gesproken over een gezamenlijk te organiseren themadag
maar vooralsnog waren we van mening dat het door hen voorgestelde onderwerp
(‘veilingcatalogi’) niet borg kon staan voor voldoende attractiviteit en dito
deelname. Als bestuur willen we graag dat het te behandelen onderwerp een
goede inhoudelijke bijdrage moet leveren voor zoveel mogelijk OKBN’ers en
zijn / haar werkomgeving. Als men deelneemt moet voor de werkgever duidelijk
zijn wat de toegevoegde waarde van een activiteit is.
Bestuursvoornemens, de (dagelijkse) realiteit en de keuzes.
Als bestuur signaleerden we in de afgelopen jaren een verminderde
belangstelling voor het OKBN. Zowel bij de deelname aan excursies en de
jaarvergadering, bij de discussies op LinkedIn etc.
Vorig jaar spraken we hier al over de verschillende ontwikkelingen in onze
sector en de gevolgen voor de (bestuurs-)leden in hun dagelijkse praktijk.
Beperkingen en prioriteiten: er is vaak minder tijd en geld beschikbaar voor
het deelnemen aan extra activiteiten zoals die door o.a. het OKBN worden
georganiseerd.
We blijven ons als bestuur vooral inzetten op kennis delen en halen door sociaal
en vakinhoudelijk contact op een goede en nuttige manier te combineren. Om op
die manier de toegevoegde waarde te kunnen laten zien.

Namens het bestuur van het OKBN,
George Siemensma, voorzitter – 13 mei 2014
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