
 
 

 

Jaarverslag OKBN  2017 – 2018 
 

Het bestuur  

De bestuursleden Alies Baan (penningmeester), Esther Brakenhoff (secretaris), Hilde 

Klein (communicatie & pr, interim-voorzitter), Wilma Knol (relatiebeheer & acquisitie), 

Madeleine Pfundt (communicatie & pr) en Anna Rademakers (voorzitter) kwamen dit 

jaar 4x bijeen. 

 

In de periode 1 juni 2017 – 1 januari 2018 heeft Hilde Klein de voorzitterstaken van Anna 

Rademakers waargenomen. Het bestuur wil haar hier hartelijk voor bedanken. 

 

OKBN bestuur rooster van aftreden 

Naam Aangetreden Herkozen Herkiesbaar Aftreden 

Alies Baan 2013 2017 Nee 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. 

 

 

Activiteiten 

Jaarvergadering 2017: 

De jaarvergadering 2017 werd op 18 mei 2017 georganiseerd in Museum Meermanno | 

Huis van het Boek in Den Haag. In de ochtend was het formele deel van de 

jaarvergadering, gevolgd door een presentatie over Hybrid Publishing en de gevolgen 

hiervan voor kunstbibliotheken door Wilma Knol (Willem de Kooning Academie). 

Na de lunch kregen we een rondleiding door de vaste collectie van Museum Meermanno 

door Erik Geleijns (Museum Meermanno en KB) én door de tentoonstelling Conn3ct door 



Marieke van Delft (gastconservator, KB). De middag werd afgesloten met een informele 

borrel in de binnentuin van het museum. 

 

Themamiddag over Bibliotheken in transitie 

Op 13 februari 2018 is er een themamiddag georganiseerd bij Floor, het debatcentrum van 

de HvA over Bibliotheken in transitie. De middag werd door OKBN georganiseerd in 

samenwerking met de HvA, UvA, WsWb, Adamnet en AIN. De opkomst was met bijna 

50 deelnemers bijzonder hoog en de bijeenkomst had een interactief karakter.  

Na een inleidende beschouwing van Saskia Scheltjes (Rijksmuseum Research Services) 

over het veranderende concept ‘kunstbibliotheek’ was er een levendige paneldiscussie, 

waarbij de zaal via Kahoot, een online stemsysteem kon reageren op verschillende 

stellingen. Het panel bestond uit Saskia Scheltjens, Ivo Zandhuis (AdamNet, zelfstandig 

adviseur), Roman Koot (Rotterdamsch Leeskabinet), Wilma van den Brink (UvA/HvA), 

Frank Huysmans (bijzonder hoogleraar Bibliotheekwetenschap, zelfstandig adviseur). 

Hilde Klein (OKBN-bestuurslid, Boekmanstichting) trad op als moderator bij de discussie.  

Een uitgebreid verslag van de middag is te vinden op de website: www.okbn.nl 

 

Jaarvergadering 2018 

De jaarvergadering 2018 vindt plaats op 14 juni 2018 bij Tresoar in Leeuwarden, dit jaar 

Culturele Hoofdstad van Europa. We starten met het formele deel van de dag, de 

Algemene Ledenvergadering. Hierna zal Astrid van Wesenbeeck, Open Science Officer 

bij de KB, een presentatie geven over het huidige digitale wetenschappelijke 

informatielandschap. Wat is er aan bronnen beschikbaar? Wat zijn de ontwikkelingen op 

het gebied van open science? Wat kun je ermee? Hoe kun je open access materiaal goed 

beoordelen? En hoe kun je als bibliotheek je klanten helpen op dit gebied? Astrid is bezig 

met het opbouwen van een vraaggerichte collectie van wetenschappelijke digitale 

informatie voor de nationale digitale bibliotheek (KB/OB’s). Ze zou graag van de OKBN-

leden horen aan welke bronnen er binnen de kunstwetenschappen behoefte is. 

Na de lunch krijgen we een presentatie over Tresoar, gevolgd door een rondleiding. We 

sluiten de dag af met een informele borrel. 

 

Reisbeurs 

Er is in het afgelopen jaar geen beroep gedaan op de reisbeurs. 

 

Voortgang beleidsvoornemens 
De missie van het OKBN: Het bevorderen van de onderlinge contacten, de gezamenlijke belangen 

en de professionalisering van ons vak.  

 

Bestuursvoornemens en aandachtspunten:  

 

We willen de zichtbaarheid van het OKBN als vereniging onder leden en andere belangstellenden 

vergroten. 

 Hieraan is concreet gewerkt door de kennissessie van het voorjaar over Bibliotheken in 

transitie te organiseren in samenwerking met verschillende andere partijen. 

http://www.okbn.nl/


 Er is een inventarisatie gemaakt van instellingen die geen OKBN-lid zijn, maar op basis 

van hun profiel wel in aanmerking komen. Zij zullen het komende jaar persoonlijk 

benaderd worden. 

 

We willen een interactieve kennisuitwisseling tussen bestuur, leden en andere belangstellenden 

bevorderen en faciliteren. 

 We proberen kennissessies en presentaties interactief op te zetten. Bij de bijeenkomst over 

Bibliotheken in Transitie werd er bewust gewerkt met stellingen om discussie en 

interactie met de zaal aan te moedigen. 

 We nodigen onze leden bij dezen graag uit om meer gebruik te maken van LinkedIn, om 

elkaar te wijzen op interessante ontwikkelingen, evenementen en nieuwtjes. 

 

We willen met onze activiteiten en speerpunten aansluiten bij de ontwikkelingen in ons 

vakgebied. 

 Vorig jaar zijn de volgende aandachtsgebieden geïdentificeerd:  

o nieuwe media, digitalisering, open standaarden, auteursrecht, research skills  

o rol van bibliotheken in het kunst(historische) veld. Hoe blijven we relevant?  
o aandacht voor de behoeften van kleinere instellingen in de overgang naar meer 

digitale collectievorming en dienstverlening 

Met de kennissessies en de presentaties bij de jaarvergaderingen hebben we bewust 

aansluiting gezocht bij deze onderwerpen. 

 

Het bestuur is van mening dat de huidige beleidsvoornemens ook voor de periode 2018-2019 

relevant zijn en stellen voor deze in de huidige vorm te handhaven. 

 

 

 
 

 

 


