
Voorstel bestuurswisseling IVN       Bijlage 5 

 

Jaar van aftreden bestuurslid, uitgaand van: 

a) volgens bestuursafspraak d.d. 1 november 2010 is als gedragsregel afgesproken één 

verlenging toe te staan en uitsluitend in uitzonderlijke gevallen een tweede verlenging. 

Het streven is dus een standaard zittingstermijn van zes jaar (= twee periodes van drie 

jaar, in vet);  

b) een statutair maximale zittingstermijn van negen jaar (= drie periodes van drie jaar, 

tussen haakjes).  

In augustus van het jaar wordt er aangetreden.  

 

DAGELIJKS BESTUUR 

 

prof. dr. Jan Renkema, voorzitter – 2012 (2015) 

 

aangetreden 2006; herkozen 2009; herkozen 2012; aftredend in 2015 

 

Opvolger: dr. Henriette Louwerse 

 

dr. Henriette Louwerse, vice-voorzitter – 2018 (2021) 

vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk en Ierland 

 

aangetreden 2012 

 

prof. dr. Dirk De Geest, secretaris – 2015 (2018) 

vertegenwoordiger van de Nederlandstalige universiteiten in België 

 

aangetreden 2009; herkozen 2012; aftredend in 2015 

 

Opvolger: prof.dr. Lars Bernaerts  

 

prof. dr. Wilken Engelbrecht, penningmeester – 2015 (2018) 

vertegenwoordiger van de regio Midden-Europa 

 

aangetreden augustus 2009; herkozen 2012; aftredend in 2015 

 

Opvolger: prof.dr. Jelika Novakovic 

 

prof. dr. Maria-Theresia Leuker – 2015 (2018) 

vertegenwoordiger van het Duitse taalgebied 

 

aangetreden augustus 2009; herkozen 2012; aftredend in 2015 

 

Opvolger: prof.dr. Matthias Hüning 

 

prof. dr. Els Stronks – 2018 (2021) 

vertegenwoordiger van de Nederlandse universiteiten 

 

Aangetreden 2012 

 

prof. dr. Johan Vanparys – 2018 (2021) 

vertegenwoordiger van het Franstalige gebied 

 

mandaat overgenomen van prof.dr. Philippe Hiligsmann in 2014 

 

aantredend per 2015 

 



 

 

GROOT BESTUUR 

 

dr. Mona Arfs – 2012 (2015) 

vertegenwoordiger van Noord-Europa 

 

aangetreden 2006; herkozen 2009; herkozen 2012, aftredend in 2015 

 

Opvolger: dr. Annika Johansson 

 

drs. Herman van der Heide – 2018 (2021) 

vertegenwoordiger van het Middellandse Zeegebied 

 

aangetreden 2013 

 

drs. Hilde Neus – 2018 (2021) 

vertegenwoordiger van het Caribisch gebied 

 

aangetreden 2012 

 

dr. Jenneke Oosterhoff – 2015 (2018) 

vertegenwoordiger van Noord-Amerika 

 

aangetreden 2009; herkozen 2012 

 

dr. Jugiarie Soegiarto – 2021 (2024) 

vertegenwoordiger van Azianië 

 

aangetreden 2015 

 

ass.-prof. Larisa E. Shishulina – 2015 (2018) 

vertegenwoordiger van de regio Oost-Europa 

 

aangetreden 2009; herkozen 2012 

 

prof. dr. Dorothea van Zyl – 2012 (2015) 

vertegenwoordiger van Zuidelijk Afrika 

 

aangetreden 2006; herkozen 2009; herkozen 2012, aftredend in 2015 

 

Opvolger: (Dr. Nerina Bosman) 

 

 

 

Leden kunnen tot 3 augustus 2015 andere kandidaten voordragen. Zie hiervoor de 

Statuten op deze site onder Bestuur, artikel 13.3. 

 

 

 

Tilburg, 3 juni 2015 

 


