Plan van Aanpak 2e supplement AetA historie
Periode: 2006-2020

Werkgroep:

-

Xander Arets: tweede interviewer, verschillende kleine taken
Francisca Benthem: oud-bestuur secretaris, kennis van historie AetA, verzamelen
materiaal
Juliëtte Daniëls: contactpersoon huidig bestuur, verzamelen materiaal
Joost de Haan: fondsenwerving en financiën, digitalisering
Madeleine Steigenga: archiefonderzoek, afstemming, interviews
Hester Wolters: onderzoek, redactie

-

Sofia Dupon: projectbegeleiding en schrijven (extern ingehuurd)

-

Tijdpad:
-

Definitiefase:
Ontwerpfase:
Uitvoeringsfase:

december 2018 – juni 2019
juli 2019 – mei 2020
juni 2020 – mei 2021

Synopsis: Architectura et Amicitia 2006-2020 (werktitel; 20.000-25.000 woorden)
Uitgangpunt opzet 2e supplement is dat de ingeslagen weg voor de geschiedschrijving van A
et A voortgezet wordt, inclusief de hoofdopzet. Maar dit keer willen we dieper ingaan op
wat er in die periode , ook buiten A et A gebeurde.
Voorwoord

(400/500 woorden)

Inleiding

(ca 500 woorden)

Hoofdstuk 1 2006-2008: Jaren van hoogconjunctuur

(4.000-5.000 woorden)

Hoofdstuk 2 2009-2012: Transformatie

(4.500-5.500 woorden)

Hoofdstuk 3 2013-2016: Nieuwe rollen

(4.500-5.500 woorden)

Hoofdstuk 4 2017-2020: Vooruitkijken

(4.500-5.500 woorden)

Nawoord

(ca. 500 woorden)

Per hoofdstuk per jaar:
-

samenstelling bestuur
overzicht binnenlandse activiteiten en Het (Lelieman) Gesprek
studiereizen
Forum uitgaven e.d.

Dit overzicht willen we larderen met een aantal thema’s die in ‘het genootschap’ zelf
aangepakt zijn, waarin ook de ontwikkelingen in de ‘buitenwereld’ zich spiegelen.
Bv. het thema duurzaamheid en De duurzame les van Jan Terlouw tijdens de jaarvergadering
van 2009.
Per periode een interview met de betreffende rijksbouwmeester en reactie vanuit AetA
leden daarop.
Werkgroep is nog zoekende naar inhoudelijke verrijking.

Digitalisering
Werkgroep onderzoekt mogelijkheden boek Genootschap Architectura et Amicitia 18551990 (1992) en zowel het 1e Supplement Genootschap Architectura et Amicitia 1991-2005
(2005) als het 2e Supplement 2006-2020 (2021) te digitaliseren en via website toegankelijk te
maken.

Concept begroting
1. Technische gegevens
Omvang

: ca. 100 pagina’s

Tekst

: 20.000 - 25.000 woorden

Aantal illustraties

: ca. 70 kleur

Oplage
: 500 exemplaren (waarvan ca. 350 voor AetA-leden, 50 auteurs- en
presentexemplaren, 50 extra)
Verkoopprijs

: Gratis/geschenk

2. Uitgaven

SAMENSTELLING INHOUD:

€3.200,-

SAMENSTELLING DRUK:

€9.500,-

TECHNISCHE PRODUCTIE:

€7.000,-

PRODUCTIEBEGELEIDING:

€6.000,-

TOTALE PRODUCTIEKOSTEN

€25.700,- excl.BTW

(BTW 21%

€ 5.397,-)

3. Inkomsten

TOTALE INKOMSTEN/RESERVERING vanuit AetA

€14.000,-

SUBSIDIE/SPONSORINGBEHOEFTE

€11.700,- + BTW*

