Jaarverslag 2015
Inleiding
Het Louis Couperus Genootschap is een van de grootste literaire genootschappen van
Nederland en kon in 2015 rekenen op 436 donateurs. We hebben er 15 nieuwe leden
bijgekregen. Er zijn 22 lidmaatschappen beëindigd.
Arabesken en cahier
Arabesken 45 en 46 zijn verschenen in 2015 onder leiding van Hester Meuleman. Er is in
2015 geen cahier uitgekomen. Nummer XV van het Couperus Cahier is in voorbereiding.
Auteur Ton van Kalmthout schrijft het volgende cahier mogelijk over de stilistische
ontwikkeling van Couperus als schrijver van pure fictie naar journalistiek werk of mogelijk
over het onderwerp ‘de rol van het literatuuronderwijs in de canonisering van het werk van
Couperus’.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is hetzelfde gebleven. De functie van secretaris is tijdelijk
vervangen door Anne Hofstede-Bron i.v.m. met persoonlijke omstandigheden. Anne heeft de
taken van Inge van Es geweldig goed waargenomen. Daarnaast waren er verschillende
trouwe donateurs zoals Simon Jan Sol die geholpen hebben op de genootschapsdag en de
Haagse Uitmarkt.
Voorzitter – Annebeth Simonsz
Vice-voorzitter – Pieter Verhaar
Secretaris – Inge van Es
Penningmeester – Toni Termeulen
Algemeen lid - Peter Hoffman
Hoofdredacteur Arabesken – Hester Meuleman
Communicatie
De communicatie via social media is zowel belegd bij de secretaris als bij de webredacteur.
In 2015 is er meer gebruik gemaakt van social media zoals Facebook en Twitter om het Louis
Couperus Genootschap, Louis Couperus en zijn werk onder de aandacht te brengen van
donateurs, lezers en mogelijk nieuw geïnteresseerden. Verder zijn er drie digitale
nieuwsbrieven verschenen waarin de verschillende Couperus-activiteiten zijn aangekondigd
zowel van het LCG als van externen.
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Administratie
In 2015 heeft er een modernisering van de verzending en administratie plaatsgevonden. De
verzending van Arabesken hebben we uitbesteed aan Multicopy. De ledenadministratie is
overgezet naar een nieuw systeem.
Genootschapsdag 2015
Op 11 april vond de Genootschapsdag plaats met als thema ‘Couperus’ habitat’. Het ging
over Couperus’ sociale milieu en daarnaast over de mode in Couperus’ tijd. Jan Hein Furnée,
universitair docent aan de UvA en Ileen Montijn , freelance publicist en organisator van de
modetentoonstelling in het Gemeentemuseum gaven op deze dag acte de présence.
Louis Couperus Museum
Ook dit jaar zijn de contacten met het LCM plezierig verlopen. De contacten met Jeannette
van Bennekom en Caroline de Westenholz zijn in een prettige sfeer verlopen. Ook de
samenwerking op de Haagse Uitmarkt verliep uitstekend en het LCG heeft informatie over
het museum op de site en in Arabesken geplaatst. Verschillende leden van het bestuur zijn
naar de openingen van de tentoonstellingen geweest. Verder hebben er verschillende
voorleesmiddagen plaatsgevonden in het Louis Couperus Museum.
Activiteiten van derden
In 2015 zijn er twee werken van Couperus voor het toneel bewerkt. Het gaat om Eline Vere
en om de Stille kracht. Eline Vere is geproduceerd door Hummelinck Stuurman. De Stille
Kracht is geregisseerd door Ivo van Hove van Toneelgroep Amsterdam. De première vond
plaats in Duitsland. Het is het eerste toneelstuk van een trilogie.
Couperuspenning
De Couperuspenning ging naar neerlandicus Frans van der Linden. Hij ontving de bronzen
penning voor zijn tomeloze inzet om het werk van Couperus voor het voetlicht te brengen.
Frans van der Linden is vrijwilliger in het Louis Couperus Museum. Hij heeft in het museum
een plaquette met de beeltenis van Elisabeth Couperus-Baud onthuld die op zijn initiatief
gemaakt is. Ook bezorgde Frans van der Linden de bloemlezing ‘O, gouden, stralenshelle
fantazie!’ Bloemlezing uit de poëzie van Louis Couperus.

Financiën
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Rente
Cahier
Arabesken
Donaties
Genootschapsdag
Wandelingen
Kantoorkosten

86,85
225,78
189,78
15216,10
2196,00
488,36
122,45

Winst 2015
18525,32
werkkapitaal
reserve
INGzakelijk per 31-12-2015
INGspaarrek. per 31-12-2015

-7063,43
-3744,69
-270,50
-2247,86
-5198,84
-18525,32
-5098,32
-10000,00

318,32
14780,00
15098,32

15098,32

Goedgekeurd door Toni Termeulen, Annebeth Simonsz – bestuursvergadering 18 november
2016.
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