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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 31 augustus 2012 te Antwerpen 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Verslag algemene ledenvergadering 28 augustus 2009 

4. Verslag van de secretaris over de periode 2009-2012 

5. Financieel verslag over de periode 2009-2012 

6. Voorstel erelidmaatschap Marja Kristel 

7. Voorstel (her)benoeming bestuursleden 

8. Verslag van de centrale redactie van Lage Landen Studies 

9. Verslag van de redactie van Internationale Neerlandistiek 

10. Beleidsvoornemens 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

 

1. Opening 

Jan Renkema (voorzitter van de IVN) opent de vergadering om 14.50 uur. 

Aanwezig vanuit het kernbestuur zijn Antoinet Brink (secretaris), Jane Fenoulhet (vice-

voorzitter). Penningmeester Philippe Hiligsmann is vanwege ziekte afwezig. 

Een bijzonder welkom geldt voor Marja Kristel, oud-directeur van de IVN. 

 

2. Vaststelling agenda 

De vergadering stemt in met de agenda. Jan Renkema stelt voor de beleidsvoornemens te 

schrappen aangezien er in de discussiesessie van donderdag en vrijdag al veel informatie is 

verzameld voor het komende beleid. Er is geen bezwaar tegen dit voorstel. 

 

3. Notulen algemene vergadering 28 augustus te Utrecht 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Verslag van de secretaris over de periode 2009-2012 

Voorzitter Jan Renkema vraagt naar eventuele opmerkingen bij het verslag van de secretaris. 

Er is een opmerking over het ontbreken van de geslachtsaanduiding op pagina twee van het 

verslag. De voorzitter geeft hiervan notie. 

 

5. Financieel verslag over de periode 2009-2012 

Directeur Tjits Roselaar geeft commentaar bij het financieel verslag over de periode 2009-

2012 aangezien penningmeester Philippe Hiligsmann niet aanwezig is bij de vergadering. 

- Lut Missinne geeft aan dat het ‘Totaal lasten’ in de kolom ‘Baten’ ‘Totaal baten’ moet zijn. 

- Er wordt vanuit de zaal gevraagd waarom de accountantskosten met 20 procent zijn 

gestegen. Het antwoord van de directeur is dat de accountant tot 2010 een bevriend contact 

was; sinds de bureautransitie wordt de boekhouding door een commerciële partij gedaan.  

- Roel Vismans vraagt om een toelichting bij de post Huisvesting, die significant gedaald is. 

Tjits Roselaar geeft aan dat de IVN kosteloos gehuisvest wordt binnen Tilburg University 

(TiU). Bovendien heeft TiU voor drie jaar een subsidie aan de IVN toegekend en draagt de 
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universiteit in die vorm bij aan de personeelskosten van de directeur. Die subsidie stopt na 

2012. 

- Er wordt om toelichting gevraagd bij de publicatiekosten in 2010; deze kosten zijn hoger 

dan in 2009 en 2011. Tjits Roselaar legt uit dat in 2010 het eerste deel van Lage Landen 

Studies is verschenen. Dit deel is toegestuurd aan alle leden. De verzend- en 

productiekosten zijn volledig voor rekening geweest van de vereniging. De hoge kosten 

worden mede veroorzaakt door de ontwikkelingskosten van het ‘open access’ gedeelte van 

de elektronische uitgave van Internationale Neerlandistiek (IN). Ook werden 

personeelskosten destijds op deze post berekend (in de huidige balans krijgen die kosten 

een plaats onder ‘personele lasten’). 

- Roel Vismans geeft een compliment voor het fors terugdringen van de kantoorkosten.  

 

6. Voorstel erelidmaatschap Marja Kristel 

Jane Fenoulhet licht, namens het bestuur, de kandidatuur toe van Marja Kristel, oud-

directeur van IVN, voor een erelidmaatschap. Het erelidmaatschap van Marja Kristel wordt 

door de vergadering bij acclamatie aangenomen. Marja Kristel spreekt enkele woorden van 

dank en leest haar recentste ‘Bericht uit Woubrugge’. 

 

7. Voorstel (her)benoeming bestuursleden 

Er komt voorafgaand aan de benoeming van de nieuwe bestuursleden een vraag over te 

verwachten mutaties in het voorgestelde bestuur voor komende periode. Jan Renkema 

antwoordt dat deze mutaties niet te verwachten zijn, maar dat er wel een paar 

voorbehouden zijn gemaakt. Sommige leden geven aan het graag te doen, maar weten niet 

of ze de volledige drie jaar een functie met een statutaire titel zullen dragen. Deze leden 

hebben echter aangegeven lid te blijven van het bestuur. 

 

Jan Renkema neemt met enkele persoonlijke woorden afscheid van: 

Lila Gobardhan-Rambocus, die als vertegenwoordiger van het Caribisch gebied optrad. 

Olf Praamstra, die als vertegenwoordiger van de Nederlandse universiteit optrad. 

Antoinet Brink, die als secretaris optrad in het bestuur van de IVN. 

Jane Fenoulhet, die als vice-voorzitter optrad in het bestuur van de IVN. 

 

De volgende leden worden aangesteld in het bestuur:  

Maria-Theresia Leuker, vertegenwoordiger van de Duitstalige regio, reeds lid van het 

dagelijks bestuur, neemt de functie van vice-voorzitter aan en vervangt daarmee Jane 

Fenoulhet. 

Dirk de Geest, vertegenwoordiger van de Nederlandstalige universiteiten in België, reeds lid 

van het dagelijks bestuur, neemt de functie van secretaris aan en vervangt daarmee 

Antoinet Brink. 

Wilken Engelbrecht, vertegenwoordiger van de regio Centraal-Europa, reeds lid van het 

bestuur, neemt de functie van penningmeester aan en vervangt in deze functie Philippe 

Hiligsmann.  

Philippe Hiligsmann legt zijn functie als penningmeester neer, maar blijft vertegenwoordiger 

van het Franstalige gebied.  

Ter vervanging van Jane Fenoulhet treedt Henriette Louwerse toe als vertegenwoordiger van 

het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 

Ter vervanging van Antoinet Brink treedt Hanne Bongaerts voorlopig toe als 

vertegenwoordiger van het Middellandse Zeegebied. 

Ter vervanging van Olf Praamstra treedt Els Stronks toe als vertegenwoordiger van de 

Nederlandse universiteiten. 

Ter vervanging van Lila Gobardhan-Rambocus treedt Hilde Neus toe als vertegenwoordiger 

van het Caribisch gebied. 

 

8. Verslag van de centrale redactie van Lage Landen Studies 

Barbara Kalla, voorzitter van de centrale redactie van Lage Landen Studies (LLS) doet 

verslag. Deze redactie is op verzoek van het bestuur geformeerd in 2010. 



LLS-bundels worden uitgegeven als resultaat van individuele studies en als resultaat van 

samenwerking tussen wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de 

neerlandistiek. De reeks bevordert bestudering van de Nederlandse taal alsook literatuur van 

de lage landen in internationaal perspectief. De centrale redactie van de LLS streeft ernaar 

om jaarlijks twee bundels uit te brengen. De redactie is daar tot nu toe in geslaagd. In het 

voorjaar van 2011 is deel twee uitgekomen. Het deel heeft met succes een reviewprocedure 

doorlopen, en is daarmee verschenen in het Ginkgo-imprint (dat bij Academia-Press wordt 

gehanteerd voor met succes gereviewde wetenschappelijke publicaties). Bovendien zou de 

bundel integraal als vrij toegankelijk opgenomen worden op de website van ‘open access 

publishing in European networks’. 

De uitgave van LLS 3 was eveneens gepland voor 2011, maar heeft enige vertraging 

opgelopen. Deze bundel, met de titel ‘Ieder zijn eigen Arnon Grunberg’, verscheen in 2012.  

Een toekomstig deel handelt over de resultaten van het Beatrijsproject. De titel van dit deel 

zal luiden: ‘Beatrijs de wereld in’. Ook is er een deel op komst met als thema ‘Midden-Europa 

en de Nederlanden’. Ten slotte is een monografie in ontwikkeling die handelt over 

huisbeelden in de naoorlogse Nederlandstalige poëzie.  

De centrale redactie kijkt vol verwachting uit naar voorstellen van leden van de IVN naar 

aanleiding van het colloquium. Vooral taalkundige ideeën zijn welkom aangezien het aantal 

taalkundige bundels wat achterblijft. Uitgewerkte voorstellen (van ongeveer 2 A4) kunnen 

ingediend worden bij de centrale redactie. 

 

9. Verslag van de redactie van Internationale Neerlandistiek 

Hoofdredacteur Ralf Grüttemeier is verhinderd. Plaatsvervangend hoofdredacteur, Ariane van 

Santen, doet verslag. Zij licht het schriftelijke verslag toe dat bij de ALV-stukken behoort.  

Ariane van Santen geeft aan dat het goed gaat met IN, maar dat het nog beter kan. De 

redactie van IN heeft ingezet op twee pijlers: kwaliteitsverbetering en een toename van het 

aantal bijdragen van auteurs van buiten de lage landen. De cijfers laten zien dat de redactie 

daarin geslaagd is. De toename van de besprekingen die veelal door niet-moedertalige 

auteurs zijn geschreven, is te danken aan de recensieredacteuren Carl de Strycker en Ulrike 

Vogl.  

De redactie heeft plannen om de kwaliteit en het aantal artikelen van buiten de lage landen 

(nog meer) te vergroten. Ten eerste wil de redactie de internationale samenwerking 

stimuleren. Dankzij het bestuur van de IVN is de redactie van IN in staat gesteld de ‘IN 

publicatieprijs’ in het leven te roepen. De ‘IN publicatieprijs’ is een prijs voor het beste artikel 

dat geschreven is door een samenwerking van auteurs, intramuraal en extramuraal of niet-

moedertaalspreker en moedertaalspreker van het Nederlands. De prijs is bedoeld om 

internationale samenwerking te bevorderen. De prijs bestaat uit boekenbonnen ter waarde 

van 500 euro en wordt eens in de drie jaar uitgereikt, tijdens het colloquium. De jury wordt 

aangevoerd door de redactie en twee externe juryleden. 

Ariane van Santen roept leden op hun lezing om te zetten tot een publicatie die geschikt is 

voor IN. Uiteraard geldt voor alle inzendingen de gebruikelijke werkwijze, waartoe o.a. 

behoort dat een artikel onderworpen wordt aan een externe reviewprocedure. 

Ariane van Santen meldt verder dat de redactie van IN op 29 augustus heeft overlegd met 

de redactieraad. Met de raad is afgesproken dat alle leden in hun eigen regio uitkijken naar 

mensen die in principe in staat zouden zijn een interessant artikel te schrijven voor IN. De 

leden van de raad hebben zichzelf de opdracht opgelegd om minstens eens in de drie jaar 

een auteur uit hun regio aan te leveren voor IN. Een tweede suggestie van de raad kwam 

van Eric Mijts. Hij stelde voor jonge publicisten te coachen in een workshop met als doel het 

aantal publicaties van jonge mensen te verhogen. 

 

De redactie van IN wijzigt. Marion Boers-Goossens en Arie Gelderblom vertrekken uit het 

bestuur wegens verstreken termijnen. Zij worden vervangen door Erica van Boven en 

Siegfried Huigen. Ralf Grüttemeier, Dirk de Geest en Philippe Hiligsmann hebben zich niet 

herkiesbaar gesteld. Dat betekent dat de huidige redactie van IN op dit moment bestaat uit 

vier leden. Gelet op deze onvolledige voordracht concludeert de voorzitter - zonder 

tegengeluid van de vergadering – dat het bestuur nu aan zet is om nadere voorstellen te 

doen over de samenstelling van de redactie.  



 

Uit de zaal komt de vraag of er een colloquiumbundel is voorzien. Jan Renkema antwoordt 

dat dit sinds het vorige colloquium niet meer het geval is. Reden hiervoor is dat de waarde 

van een publicatie in LLS of IN hoger is dan een artikel in een gewone colloquiumbundel. 

Deze reeksen hebben een hogere status omdat deze gebruikmaken van peer review. Uit de 

zaal komt de opmerking dat een colloquiumbundel ondanks de lagere status toch gewenst is 

omdat deelnemers van het colloquium niet alle lezingen kunnen bijwonen aangezien 

sommige lezingen tegelijkertijd plaatsvinden. De suggestie volgt om op de website een 

plaats te creëren voor uitgewerkte samenvattingen van de lezingen. De suggestie wordt 

overgenomen door het bestuur. 

 

Uit de zaal komt een vraag over de procedure bij publiceren. Ariane van Santen geeft aan 

dat er drie keer per jaar een nummer van IN verschijnt en dat het artikel in een volgende 

aflevering komt als de deadline van de vorige verstreken is. Vooraf kunnen geen garanties 

over plaatsing worden gegeven aangezien het tijdschrift gebruikmaakt van peer review. Als 

een artikel binnenkomt, bekijkt de redactie eerst of het artikel geschikt is om de 

reviewprocedure in te gaan. Ongeveer binnen een maand weet de auteur of het artikel de 

reviewprocedure in gaat. De redactie geeft mogelijk al enige opmerkingen bij het artikel. De 

reviewprocedure zelf neemt gemiddeld twee maanden in beslag. 

 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er grote belangstelling bestaat voor didactiek. Een 

thematische bundel over didactiek zou in LLS uitgewerkt kunnen worden mits hij een 

wetenschappelijk karakter heeft. Vanuit de zaal wordt ook gewezen op de mogelijkheid tot 

het publiceren in het tijdschrift ‘comparatieve neerlandistiek’, het digitale tijdschrift van de 

vereniging voor neerlandistiek in Centraal-Europa (zie https://comenius.ned.univie.ac.at/cn). 

 

10. Beleidsvoornemens 

Dit onderdeel wordt tijdens deze ALV niet besproken. Het bestuur is voornemens eerst de 

resultaten van de toekomstdiscussies tijdens het colloquium uit te werken.  

 

11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. Vanuit de zaal wordt wel de opmerking gemaakt dat de aankondiging 

van de Taalunie dat er 10 à 11 onderzoeksbeurzen voor masterstudenten en aio’s in het 

leven zijn geroepen, zeer goed is ontvangen. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur. 

 

 

Actiepunten 

 

1. Bekendheid geven aan de IN Publicatieprijs  

 

2. Plenaire lezingen op de website toegankelijk maken 

 

3. Uitwerken toekomstvisie 

 

 

 

 

 

 

Tilburg, 3 september 2012  

 

 

 

 


