Jaarverslag VAEG 2016
In april 2016 hebben de verenigingen Vrienden van het Universiteitsmuseum en Vrienden
van de Universiteitsbibliotheek besloten hun krachten te bundelen en te fuseren tot één
vereniging: Vrienden Academisch Erfgoed Groningen. De formele uitwerking nam nog enige
tijd in beslag, waardoor de nieuwe vereniging VAEG op 23 december 2016 door notariële
vastlegging een feit werd. Een jaarverslag over 2016 kan zodoende tamelijk kort zijn, want
we bestonden in dat jaar slechts 9 dagen.
Nadat vorig jaar april door beide verenigingen apart het akkoord was gegeven voor de fusie
is er wel al een eerste ledenvergadering geweest, hoewel de VAEG toen formeel nog niet
bestond. Op die vergadering is toen een bestuur gekozen, dat bestaat uit:
Frans Zwarts – voorzitter
Ulco Kooystra – secretaris
Gert Holstege – penningmeester
Sabrina Corbellini
Bote Folkertsma
Rina Knoeff
Gelly Talsma
Het aantal leden van de gefuseerde vereniging bedroeg per 31 december: 251.
In de laatste maanden van 2016 heeft het bestuur zich gebogen over de invulling van de
nieuwe vereniging. Wat gaan we doen, wat willen we organiseren? Maar ook hoe willen we
ons manifesteren? Wat moeten we doen om ons ledenbestand te vergroten, en vooral ook
te verjongen? In 2016 is daar voor u als lid nog weinig van zichtbaar geworden, maar dat zal
in 2017 zeker veranderen.
In 2016 werd het lezingenbeleid dat al een jaar eerder door de Vrienden van de Bibliotheek
was ingezet voortgezet. Werden vroeger veelal sprekers uit de eigen universitaire
gemeenschap gevraagd voor lezingen, nu worden landelijk bekende sprekers gezocht. Dat
beleid blijk aan te slaan, want het aantal bezoekers is aanzienlijk hoger dan in het verleden.
In 2016 organiseerden we de volgende lezingen:
13 april

Lieve Joris: Mijn Syrische spiegelbeeld
(90-100 bezoekers)

30 november Eva Rovers: Boudewijn Büch – boekpromotor met bibliobesitas
(50-60 bezoekers)

Ulco Kooystra, secretaris VAEG

