Steeds vaker is in gebouwen van bedrijven en organisaties kunst te vinden en
wordt een kunstcollectie als een integraal onderdeel van de organisatie
beschouwd. Bedrijfscollecties dragen in belangrijke mate bij aan de integratie
van kunst in de maatschappij. Kunst op de werkvloer brengt niet alleen
bezoekers en medewerkers in aanraking met kunst. Het collectioneren en
faciliteren van eigentijdse kunst betekent een stimulans voor de kunstpraktijk en
culturele productie.
Wie is de VBCN?
De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) is een
samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en instellingen die naast hun
kernactiviteit (hedendaagse) kunst verzamelen. De vereniging is gesprekspartner
van culturele organisaties en het bedrijfsleven. De VBCN heeft een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) status.
Wat doet de VBCN?
De vereniging is een professioneel platform waar conservatoren en
kunstadviseurs van bedrijven, instellingen en organisaties, kennis en ervaring
uitwisselen.
Kennisuitwisseling
Voor de leden organiseert de VBCN een aantal keer per jaar ledenbijeenkomsten,
waarin bepaalde onderwerpen worden uitgediept. Deskundigen uit het veld
worden uitgenodigd hun ervaringen en kennis te delen.
Via een besloten VBCNLinkedIn groep kunnen leden gemakkelijk en direct met
elkaar in contact komen en elkaar vragen stellen over actuele onderwerpen. In het
digitale VBCNarchief van DropBox zijn alle verslagen en documenten te vinden
en op te vragen.
Platform voor bedrijfscollecties
De website www.vbcn.nl maakt zowel de afzonderlijke collecties als activiteiten
van de VBCN voor het publiek inzichtelijk.
De VBCN initieert en ontwikkelt publieke activiteiten, zoals tentoonstellingen,
debatten en publicaties, waarin zij de rol en functie van bedrijfscollecties
onderzoekt. Een voorbeeld is de totstandkoming van het boek ‘Bedrijfscollecties
in Nederland/ Corporate Art Collections in the Netherlands’ en het bijbehorende
symposium waarbij belangrijke spelers uit de kunstsector met elkaar in debat
gingen over de rol en functie van bedrijfscollecties.

Ook zoekt de VBCN de samenwerking op met culturele instanties. Sinds 2012
geeft de VBCN de curatorenprijs uit. Tweejaarlijks worden curatoren uitgenodigd
een tentoonstellingsconcept te ontwikkelen voor de VBCN. Met dit soort
activiteiten wil de VBCN een stimulerende bijdrage leveren aan de actuele
kunstpraktijk.
Lidmaatschap
De kosten voor een lidmaatschap bestaan uit 500 euro entreegeld (eenmalig) en
een jaarlijkse contributie die per 1 januari 2012 is vastgesteld op 1.000 euro.
Toelating van leden geschiedt door het bestuur aan de hand van de volgende
criteria:
 De organisatie, als eigenaar van de collectie, is lid van de VBCN. Uitsluitend
de vertegenwoordiger van de bedrijfscollectie neemt deel aan de leden
vergaderingen.
 Aan de opbouw van de collectie ligt een duidelijke inhoudelijke visie ten
grondslag. Deze visie is goedgekeurd door de RvB/directie van de betreffende
organisatie.
 De collectie is het eigendom van het lid of van een stichting die direct is
gerelateerd aan de organisatie en die geen andere organisaties ondersteunt.
 De organisatie garandeert de professionele continuïteit door een consistent
beleid ten aanzien van het behoud en beheer van de collectie.
 Kunst vormt een niet aan de kernactiviteit gerelateerde activiteit binnen de
organisatie
 De organisatie ontplooit geen kunstgerelateerde commerciële activiteiten.
Lid worden?
Wilt u lid worden van de VBCN, neem dan contact op via secretariaat@vbcn.nl

