
 
 
 
Jaarverslag OKBN  2016 – 2017 
 
Het bestuur  
De bestuursleden Alies Baan (penningmeester), Esther Brakenhoff (secretaris), Hilde 
Klein (communicatie & pr), Wilma Knol (relatiebeheer & acquisitie), Madeleine Pfundt 
(communicatie & pr) en Anna Rademakers (voorzitter) kwamen dit jaar 4x bijeen. 
 
OKBN bestuur rooster van aftreden:  
Naam Aangetreden Herkozen Herkiesbaar Aftreden 
Alies Baan 2013  Ja / 2017 2021 
Esther Brakenhoff 2015  Ja / 2019 2023 
Anna Rademakers 2015  Ja / 2019 2023 
Hilde Klein 2016  Ja / 2020 2024 
Wilma Knol 2016  Ja / 2020 2024 
Madeleine Pfundt 2016  Ja / 2020 2024 
 
Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en kan 1x herkozen worden. Het bestuur 
bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. 
 
Bij het begin van de nieuwe bestuursjaar loopt de eerste bestuursperiode van Alies Baan 
af. Zij stelt zich herkiesbaar voor de komende bestuursperiode. Indien de jaarvergadering 
hiermee akkoord is, zal zij aanblijven als bestuurslid. Het bestuur blijft daarmee in zijn 
huidige, ongewijzigde vorm bestaan. 
 
Activiteiten 
Bezoek Amerikanen van ARLIS/NA 
Van zondag 12 juni tot vrijdag 17 juni organiseerde het ARLIS/NA International Relations 
Committee (IRC) een studiereis naar Nederland. Vijftien ARLIS/NA leden namen deel 
aan de tour. Zij bezochten 18 bibliotheken, archieven, musea en andere culturele 
instellingen in vier verschillende steden.  
Michiel Nijhoff (Stedelijk Museum) trad in Nederland op als gastheer en begeleidde de 
groep. Op vrijdag was er een meet&greet met leden van het OKBN in het Stedelijk 



Museum. Een uitgebreid verslag van de studiereis is te vinden op de website: 
www.okbn.nl. Het bestuur dankt alle OKBN-leden die betrokken zijn geweest bij deze 
week. 
 
Themamiddag over researchtools 
Op 13 februari jl. is er een themamiddag georganiseerd bij de Willem de Kooning 
Academie in Rotterdam over het gebruik van researchtools bij kunst(historische) 
opleidingen. Er waren drie lezingen. Geert-Jan Koot (Rijksmuseum) sprak over de Art 
Discovery Group Catalogue, Lieke van Deinsen (Rijksmuseum) over interdisciplinair 
onderzoek naar de portretten van het Panpoeticon Batavum en Wilma Knol (Willem de 
Kooning Academie) over art research in het beeldend kunstonderwijs.  We sloten af met 
een borrel in ‘de Willem’ zodat er ook bijgepraat kon worden. Met ca. 40 aanmeldingen 
en positieve reacties kijken wij terug op een geslaagde middag. Een verslag van de middag 
is gepubliceerd in InformatieProfessional en te vinden op de website www.okbn.nl. 
 
Jaarvergadering 2017 
De jaarvergadering wordt deze keer georganiseerd in Museum Meermanno | Huis van het 
Boek in Den Haag. In de ochtend is het formele deel van de jaarvergadering, gevolgd door 
een presentatie over Hybrid Publishing en de gevolgen hiervan voor kunstbibliotheken. 
Na de lunch krijgen we (in twee groepen) een rondleiding door de vaste collectie van 
Museum Meermanno door Rickey Tax (plaatsvervangend directeur, Meermanno) én door 
de tentoonstelling Conn3ct door Marieke van Delft (gastconservator, KB). 
De middag wordt afgesloten met een informele borrel in het museum. 
 
Reisbeurs 
De OKBN-reisbeurs is in 2016 (gedeeltelijk) toegekend. Michiel Nijhoff (Stedelijk 
Museum) heeft een bijdrage van €250,- ontvangen als bijdrage in de reis- en 
verblijfkosten voor deelname aan een bijeenkomst van de Future of Art Bibliography 
Group in Florence. 
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