VERENIGING VAN VRIENDEN DER AZIATISCHE KUNST

VVAK – Modus Operandi voor een nieuwe toekomst
INLEIDING
In de notitie Toekomst van de VVAK (najaar 2011) wordt de noodzaak genoemd om activiteiten te ontwikkelen
gericht op nieuwe groepen leden van in Azië en Aziatische kunst geinteresseerden en om additionele inkomsten
te genereren die de toekomst van de vereniging helpen veiligstellen:
• Het ledental ‘verdubbelen’: ‘traditionele’ en nieuwe generaties van leden
• Additionele corporate lidmaatschappen en/of fondsen werven
Het nieuwe Aziatisch Paviljoen biedt een unieke kans tot profilering van het VVAK‐(lustrum)bestaan. De VVAK:
• Gebruikt (de opening van) het Paviljoen en het symposium tijdens de Paviljoendagen om ‘bij te dragen aan
vermeerderd inzicht in de historische èn nieuw ontstane relatie tussen Azië en het Westen’
• Ontwikkelt programma’s gericht op verdere educatie over aziatische kunst als deel van het
activiteitenpakket
Bovenstaande sluit aan bij het door het Rijksmuseum geformuleerde beleid rond de aziatische collectie:
• Een deel van de geëxposeerde stukken zal regelmatig worden gerouleerd, om meer van de collectie te
laten zien, deze verder te ontsluiten voor het publiek, en om meer thematiek aan te brengen in de
(deel)exposities
• Het RM zal ter verdere ontsluiting van/educatie over de collectie, meer onderzoek doen en publiceren
MODUS OPERANDI – NIEUWE ACTIVITEITEN
De VVAK richt zich per 2013 op 2 nieuwe activiteiten: 1) financiële ondersteuning van de hernieuwd ingerichte
leerstoel in Leiden, 2) educatieprojecten ten behoeve van de aziatische kunst en cultuur. Beide activiteiten zijn van
belang om een breder, vooral jonger publiek te interesseren voor deze kunst en cultuur, en essentiëel om de
(financiële) ondersteuning van de stad Amsterdam verder inhoud te geven en veilig te stellen.
1) De herinrichting van de “Kikkoman” leerstoel in Leiden is eerder aangekondigd. Kikkoman is hoofdsponsor,
maar een wezenlijke bijdrage komt van de VVAK. De leerstoel AsiaEurope intercultural dynamics is van
belang voor de verdere ontwikkeling van het inzicht in de historische relaties tussen Oost en West, en de
dynamische economische en culturele ontwikkelingen daarvan. De noodzaak van externe financiering past
in de huidige ontwikkelingen in Nederland. De VVAK‐bijdrage maakt inrichting van de leerstoel mede
mogelijk en vertegenwoordigt een wezenlijk element van de activiteiten die op het gebied van educatie
worden ontwikkeld. Zo kan ook met recht een beroep worden gedaan op bijdragen van de
deeltijdhoogleraar.
2) In het nieuwe Paviljoen zullen de stukken prachtig tot hun recht komen. De VVAK wordt beter zichtbaar:
duidelijk getoond VVAK‐logo, meer mogelijkheid tot presentatie van activiteiten en het blad Aziatische Kunst.
Bestaande activiteiten (lezingen/excursies) zullen hiervan profiteren en het ledental als gevolg groeien.
De echt nieuwe mogelijkheid voor profilering en voor het aantrekken van nieuwe, vooral andere leden,
ligt in de faciliterende activiteit die de VVAK kan ontwikkelen voor de verdere ontsluiting van de
collectie in het Rijksmuseum en de andere belangrijke aziatische collecties in Nederland. Daartoe wordt
het volgende initiatief genomen:
• De VVAK richt een eigen fonds op waarmee educatieprojecten worden (mee)gefinancierd,
aansluitend op activiteiten op dit gebied van het RM en andere belangrijke musea in Nederland
• De VVAK faciliteert het fonds en bericht over de opgenomen projecten (website/AK). Keuze van
een project en formulering van de relevante doelstellingen gebeurt in overleg met de curatoren
• De VVAK ‘vult’ het fonds met een eenmalige, substantiële bijdrage om een eerste
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educatieproject te starten ter gelegenheid van het lustrum. Op basis van dit ‘operationele’ fonds
kunnen later bijdragen worden gezocht van bedrijven, instituten en particulieren, inclusief
VVAK‐leden, die zich ‘naamsverbonden’ kunnen voelen met een project. Focus zal zijn op
kleinere bedrijven, bijdragen in de orde van € 1000‐5000, en een budget van € 20,000 – 30,000
PAVILJOENDAGEN EN OPRICHTING VAN HET “EDUCATIEFONDS”
De Paviljoendagen bieden een voordehandliggend moment voor de lancering van het fonds, nl. tijdens het
feestelijke diner in het Rijksmuseum, op de vrijdagavond, 11 oktober. Het programma van de Paviljoendagen
bestaat uit verschillende onderdelen:
• Het symposium op vrijdagmiddag: 2 vooraanstaande sprekers over de (historische) culturele en
economische interacties tussen Azië en het Westen’. De presentaties zijn van hoog cultureel en
academisch niveau, en van belang voor en gericht op zowel eigen leden als aanwezigen uit de museale,
academische en kunstwereld. De nieuwe hoogleraar is een van de sprekers en zo kan de VVAK‐
ondersteuning van de Leidse leerstoel voor het eerst duidelijk zichtbaar worden gemaakt.
• Het eigen‐ledenprogramma op de zaterdag: rondleidingen in het Paviljoen door de curatoren, ieder
binnen het eigen expertisegebied, en een speciaal op de jeugd gericht educatieprogramma. Met name dat
laatste vertegenwoordigt een ‘aftrap’ van de nieuwe educatieinitiatieven die in volgjaren zullen worden
voortgezet.
• Het diner op de vrijdagavond, in het Rijksmuseum: een echt lustrum‐feestdiner, gericht vooreerst op de
eigen leden. Het is ook het moment waarop het nieuwe “Educatiefonds” en het eerste project t.b.v. de
aziatische collectie van het Rijksmuseum, officiëel worden gelanceerd. Ook hier gaat het om een
startschot voor een nieuwe educatieactiviteit: in volgjaren moeten meer projecten worden gerealiseerd,
én er zullen daarvoor sponsoren moeten worden gevonden.
De lancering van het fonds en bekendmaking van het eerste project met het Rijksmuseum, tijdens het diner en
ter gelegenheid van het VVAK‐lustrum, zijn een eerste en eenmalige mogelijkheid om ook externe partijen, zoals
bedrijven, instituten en individuele geinteresseerden voor het diner uit te nodigen: het fonds is operatief en zal
op elk moment, nu en in de toekomst, geld nodig hebben.
De kans op een ‘uitverkocht’ diner is door de feestelijke omstandigheden groot: het diner vindt plaats in het
prachtig gerenoveerde Rijksmuseum, én er is een concreet sponsordoel verbonden met de aziatische kunst in het
Paviljoen. Deze nieuwe samenwerkingsvorm tussen VVAK en (Rijks)museum wordt vol benadrukt: een symbiose
in museumland. In de verslaggeving rond de Paviljoendagen kunnen eventuele eerste externe sponsoren als
‘founders’ worden vermeld. De VVAK als hoofdinitiatiefnemer en oprichter van het fonds komt vol in de
schijnwerpers.
MODUS OPERANDI WORDT MODUS VIVENDI
De doelstelling van het Rijksmuseum om van het Aziatisch Paviljoen een succes te maken, vormt de basis voor de
VVAK om activiteiten te ontwikkelen die de eigen toekomst helpen veiligstellen. Het Paviljoen maakt de collectie
prachtig zichtbaar en biedt de kans op betere profilering dan ooit: verwacht mag worden dat de het ledental
daardoor al wel zal groeien. De opzet van het Educatiefonds helpt om nieuwe inkomsten te genereren uit
individuele geinteresseerden, en bedrijven en instituten die voordeel kunnen zien in een verbinding met een
goed gedefiniëerd Azië‐project. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om een nieuwe, jongere generatie leden te
bereiken en te binden: wellicht niet allen kenners of al liefhebbers van Aziatische kunst, maar wel geinteresseerd
in Azië als grote, nieuwe en meebepalende kracht in de wereld. Naast sponsorgeld, wordt een nieuwe impuls
voor ledengroei en inkomsten gegeven. Het verenigingsblad AK profiteert van een nieuwe bron van relevante en
interessante inhoud, die ook verkoop buiten de ledengroep mogelijk maakt en daarmee interessanter wordt voor
adverteerders.
De educatieve dimensie die met de ondersteuning van de Leidse leerstoel en met deze nieuwe Azië‐projecten zo
wordt vormgegeven, helpt om de financiële bijdrage van gemeentezijde Amsterdam te waarborgen.
Voor de VVAK breekt een tijdperk aan waarin een uitgebreid activiteitenpakket meer en andere leden
aanspreekt en de inkomstenkant versterkt. Een hernieuwd bestaansrecht ontstaat, dat door samenwerking met
het Rijks‐ en andere musea inhoudelijk rijker en interessanter is, en uitzicht geeft op een meer gezonde
toekomst.

