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Beleidsplan Vereniging Werkgroep 18e Eeuw 
Periode januari 2010 tot en met december 2015 
 
Door Dr. A.J.P. Raat, penningmeester Werkgroep 18e eeuw 
 
 
 
Doel van de vereniging 
 
Het bevorderen van het onderzoek op het terrein van de achttiende-eeuwse cultuurgeschiedenis 
in comparatistisch perspectief en met bijzondere aandacht voor de Belgische en Nederlandse rol 
in deze geschiedenis,  
door: 

a. het organiseren van bijeenkomsten en congressen; 
b. de uitgave van een tijdschrift of andere publicaties; 
c. het zoeken van aansluiting bij en na aansluiting functioneren als werkgroep van de te 
Leiden gevestigde vereniging: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde; 
d. alle andere wettige middelen die aan haar doel bevorderlijk zijn. 

 
 
Werkzaamheden van de vereniging 
 

• Jaarlijks Algemene Ledenvergadering (in principe in januari) 
• Gekoppeld aan Algemene Ledenvergadering: jaarlijks een tweedaags congres 
• Jaarlijks publicatie van het wetenschappelijke tijdschrift De Achttiende Eeuw, tweemaal per 

jaar (peer reviewed) 
• Stimuleren van de maatschappelijke belangstelling voor de achttiende eeuw door de 

organisatie van een jaarlijkse publiekslezing in Felix Meritis, alsmede een publicatie 
hierover in een landelijk dag- of weekblad. 

• Jaarlijks publicatie van Burgerhartlezing voor aanwezigen en leden van Werkgroep 
• Subsidiëren en anderszins stimuleren van activiteiten, zoals kennisverwerving en 

kennisverspreiding, over de geschiedenis, literatuur, cultuur, sociologie, wetenschap en 
economie van de ‘lange’ 18e eeuw (1670-1830) en de Verlichting in Nederland, België en 
overzeese gebieden ten behoeve van leden en belangstellende personen (professioneel 
dan wel liefhebbers) 

• Samenwerking met relevante instellingen zoals universiteiten, andere 
onderwijsinstellingen, verenigingen, musea, archieven en instituten bij de organisatie van 
activiteiten 

• Het op regelmatige basis verspreiden van een digitale nieuwsbrief aan alle leden, waarin 
alle activiteiten die er op het gebied van de achttiende eeuw plaatsvinden in binnen- en 
buitenland staan opgenomen 

• Jaarlijks toekenning van een scriptieprijs, voor de beste masterscriptie die er op het gebied 
van de (lange) achttiende eeuw is geschreven in het voorgaande jaar aan een Nederlandse 
of Belgische universiteit, beoordeeld door een jury van deskundigen, afkomstig uit de 
gelederen van de Werkgroep 

• Jaarlijks bijwonen van de jaarvergadering van de International Society for Eighteenth-
Century Studies (ISECS) 

• In periode 2010 -2013: voorbereiding van de ISECS-vergadering in Rotterdam, zomer 
2013, Erasmus Universiteit Rotterdam 
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• In periode 2010 – 2015: voorbereiding van het ISECS-wereldcongres in de zomer 2015 in 
Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam 

 
 
Financiering activiteiten van de vereniging 
 

• Jaarlijkse bijdrage van leden en instellingen 
• Subsidie voor specifieke activiteiten 
• Jaarlijks bijdrage van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden 
• Sponsoring tijdschrift De Achttiende Eeuw en publicatie Burgerhartlezing 
• Bijdragen deelnemers aan specifieke activiteiten Werkgroep 18e eeuw 
• Opbouw van vermogen voor de organisatie voor de ISECS-bijeenkomst in 2013 in 

Rotterdam en het ISECS-wereldcongres in 2015 in Rotterdam  
• De vereniging heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk; de uitvoering van de voor het 

realiseren van de doelstelling benodigde activiteiten zal kostendekkend voor de leden en 
deelnemers aan de door de Werkgroep georganiseerde activiteiten plaatsvinden 

• Bij ontbinding van de vereniging zal het eventueel batige saldo en alle eigendommen en 
archieven na vereffening vervallen aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 
gevestigd te Leiden 

 
 

 
 
 
 


