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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 augustus 2015 te Leiden 

  

Agenda  

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Verslag algemene ledenvergadering 31 augustus 2012 te Antwerpen 

4. Verslag van de secretaris over de periode 2012-2015 

5. Financieel verslag over de periode 2012-2015 

6. Voorstel contributieverhoging 

7. Mondeling verslag van de redacties van: 

a. Internationale Neerlandistiek 

b. Lage Landen Studies 

c. VakTaal 

8. Voorstel bestuurswisseling 

9. Bestuursoverdracht 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

1. Opening  

Jan Renkema (voorzitter van de IVN) opent de vergadering om 14.55 uur.  

 

Aanwezig vanuit het kernbestuur zijn Jan Renkema (voorzitter), Henriëtte Louwerse 

(vice-voorzitter), Dirk de Geest (secretaris), Wilken Engelbrecht (penningmeester),  

Maria Leuker en Els Stronks. 

Afwezig is Johan Vanparys. 

 

Uit het groot bestuur zijn aanwezig: Dorothea van Zyl, Hilde Neus, Jenneke Oosterhoff,  

Lilie Roosman, Herman van der Heide. 

Uit het groot bestuur zijn afwezig: Mona Arfs en Larisa Shishulina 

 

Jan Renkema wijdt de opening van de ALV aan Paul van den Heuvel. 

 

 

2. Vaststelling agenda  

De vergadering stemt in met de agenda.  

 

 

3. Verslag algemene ledenvergadering 31 augustus 2012 te Antwerpen 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

4. Verslag van de secretaris over de periode 2012-2015 

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

secretaris.  

 

Dirk De Geest (secretaris) neemt het woord. Hij heeft drie bevindingen, een wens en 

twee dankwoorden. 



 

Bevindingen: 

1. Het enige probleem dat niet is opgelost is de Basisbibliotheek internationale 

neerlandistiek. De lijst, die op de website van de vereniging te vinden is, wordt 

weinig geraadpleegd en het ontbreekt het bureau aan tijd om de lijst voldoende 

te actualiseren. Dirk De Geest vraag zich af of dit soort lijsten nog zin hebben in 

tijden van elektronische media en stelt mede namens het bestuur voor het 

bijhouden van de basisbibliotheek te beëindigen. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. 

2. Het ledenbestand is opgeschoond. De vereniging is zeer gezond. De afgelopen 

jaren heeft de IVN de Landelijke Vereniging Van Neerlandici opgenomen. Dit heeft 

mede ertoe geleid dat het blad VakTaal een blad van de IVN is geworden. Relatief 

weinig leden van de Belgische en Nederlandse universiteiten lid zijn van de IVN. 

De IVN kan meer doen om deze potentiële leden te werven. 

3. Het gebruik van elektronische media (zoals Twitter en Facebook) is toegenomen. 

Er is een grote virtuele gemeenschap. IVN communiceert via sociale media met 

geïnteresseerden buiten de vereniging. 

 

Wens: 

1. Solidariteit vertalen naar inhoudelijke solidariteit: we worden internationale 

neerlandistiek als we gemeenschappelijke thema’s verder delen. Dirk de Geest 

stelt voor bij het 20e Colloquium niet alleen regio- maar ook themavergaderingen 

te houden. 

 

Dankwoorden: 

1. Aan alle anderen die secretaris zijn geweest. Marloes van Bergen wordt speciaal 

bedankt door Dirk De Geest; zij is voor hem het gezicht van de IVN. 

2. Allen bedankt voor deze mooie dagen. 

 

Charles van Leeuwen (Univ. Maastricht) stelt een vraag bij het verslag van de secretaris. 

Hij vraagt zich af hoeveel slapende leden er waren en waarom deze leden nooit hebben 

gehoord dat zij zouden slapen. 

Dirk De Geest antwoordt: Slapende leden zijn verwijderd na herhaaldelijke pogingen tot 

communicatie vanuit het bureau. Op dit moment is de ledenoverzicht transparant. 

  

Barbara Kalla merkt op dat in het verslag van de secretaris de naam van Franco Paris is 

vergeten bij Lage Landen Studies. Dirk De Geest beantwoordt dat dit zal worden 

aangepast.  

 

Marc van Oostendorp merkt op dat er geen regio Nederland en/of Vlaanderen bestaat. 

Hij vraag zich af welke plannen het bestuur heeft om deze regio te versterken? 

Dirk De Geest geeft aan dat dit inderdaad een uitdaging moet zijn voor het nieuwe 

bestuur. Hij stelt voor op het volgende colloquium een regiovergadering te houden voor 

deze regio. 

 

Het verslag van de secretaris wordt hiermee geaccordeerd. 

 

 

5. Financieel verslag over de periode 2012-2015 

Interim-directeur Tjits Roselaar geeft commentaar bij het financieel verslag over de 

periode 2012-2014. Zij introduceert het stuk door aan te geven dat het hier gaat om een 

sterk verkorte samenvatting van de jaarverslagen van 2012 t/m 2014. Deze zijn te 

vinden op de website. 

Tjits licht enkele opvallende punten toe. 

 



- Een opvallend jaar qua financiën is 2012, het vorige colloquiumjaar. In de andere twee 

jaren vertonen de jaarrekeningen minder schommelingen omdat het enkel de reguliere 

werkzaamheden betreft. ( 

- Ledenbestand: In 2013 is er een dip te zien in contributies vanwege de opschoning van 

het ledenbestand. In 2014 is er een opleving na de inkanteling van de LVVN. 

- De stijging van de personele kosten in 2012 worden veroorzaakt door het colloquium. 

- De kosten voor publicaties waren in 2012 aanmerkelijk hoger dan in de andere jaren 

vanwege de uitgave van een 4e (extra) van Internationale Neerlandistiek. Dit was ter ere 

van het jubileum van IN. De relatief lage publicatiekosten in 2014 hebben te maken met 

het feit dat er geen delen van Lage Landen Studies zijn verschenen. Materiële lasten: In 

2012 een hoog bedrag als gevolg van een extra nummer IN. In 2014 is er geen deel 

Lage Landen studies verschenen. 

- Het tekorten in 2013 is van het eigen vermogen van de vereniging afgegaan. Het 

tekort in 2014 is aangevuld door de Stichting Promotie Internationale Neerlandistiek.. 

 

Roel Vismans heeft een vraag bij de projectinkomsten: Wat zijn die uit 2013?  

Tjits licht toe dat het hier gaat het om een post die gereserveerd was uit de 

colloquiumsubsidie 2012 en diende om een aantal zaken van het colloquium af te 

werken. 

Roel Vismans vraagt naar de overige baten uit 2012. 

Tjits legt uit dat Tilburg University in de periode 2010 t/m 2012 een subsidie heeft 

gegeven op de personeelskosten van de directeur.  

 

Armand Heroguel is verbaasd over de daling van kosten voor de accountant. 

Tjits geeft aan dat de IVN verzocht heeft om voortaan een beoordelingsverklaring i.p.v. 

een accountantsverklaring te mogen overleggen aan de Taalunie. Dit is een lichtere 

vorm van een controleverklaring die minder kosten met zich meebrengt.  

 

Het financieel verslag wordt hiermee geaccordeerd.   

Het huidige bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. 

 

 

6. Voorstel contributieverhoging 

Penningmeester Wilken Engelbrecht doet een voorstel tot contributieverhoging. Hij geeft 

aan dat het de eerste verhoging is in zes jaar.  

 

Jelica Novakovic deelt namens de regio Midden-Europa mee dat deze regio heeft 

besloten dat nullanden ook contributie gaan betalen ad 10 euro per lid. Bovendien doet 

Jelica Novakovic het verzoek om de kosten van het toezenden van IN wat lager te 

houden door slechts 1 exemplaar per vakgroep toe te sturen. Het bestuur aanvaardt in 

dank het eerste voorstel. Het tweede voorstel stuit op problemen, omdat abonnementen 

op IN gekoppeld zijn aan individuele leden en niet aan een vakgroep. Dit punt neemt het 

nieuwe bestuur mee naar hun agenda.  

 

Roel Vismans vraagt zich af hoe het donateurschap aan de man wordt gebracht? Weten 

alle leden dat ze donateur kunnen worden? Hij doet de aanbeveling van een begeleidend 

brief in de trant van ‘u kunt ook donateur worden’. Ook deze suggestie komt op de 

agenda van het nieuwe bestuur.  

 

De vergadering heeft geen bezwaren tegen contributieverhoging en gaat akkoord met 

het voorstel. 

 

 

7. Mondeling verslag van de reacties van 

 a. Internationale Neerlandistiek 

Marijke Meijer-Drees geeft een toelichting op de werkzaamheden van de redactie. 

 



Sugeng Riyanto vraagt of bijdragen in het Nederlands moeten worden geschreven. Hij 

geeft aan dat hij met publicaties in het Nederlands in Indonesië geen hoogleraar kan 

worden. 

Marijke licht toe dat bijdragen in het Nederlands en sinds kort ook in het Afrikaans 

worden geschreven. Uit een lezersenquête bleek dat lezers geen bezwaar hadden tegen 

publicaties in het Afrikaans. Het gebruik van het Engels is slechts incidenteel (alleen om 

grote barrières weg te nemen). Het Nederlands moet de belangrijkste taal blijven van de 

publicaties. Marijke geeft aan dat een voorstel tot het gebruik van het Engels altijd 

ingediend kan worden. 

 

Wannie Carstens geeft aan het voorstel van Zuid-Afrika door te sturen naar Indonesië. 

Marijke voegt toe dat publicaties soms op Nederlands taalgebruik verbeterd moeten 

worden. Ze doet een oproep om vrijwilligers te vragen af en toe te helpen met de 

taalcorrectie van bijdragen. 

 

Arie Pos geeft aan dat de studentenpopulatie verandert. Studenten moeten de kans 

krijgen om in het Engels te publiceren. 

Marijke geeft aan dat het de taalkeuze een blijvend onderwerp van discussie is. Ze geeft 

aan dat er in ieder geval ook elders mogelijkheden zijn om in het Engels te publiceren. 

 

 b. Lage Landen Studies 

Barbara Kalla geeft een toelichting op de werkzaamheden van de redactie. Annika 

Johansson vervangt Mona Arfs omdat Mona niet meer werkzaam is in de neerlandistiek.  

LLS heeft enkele stormen van uitgever Academia Press overleefd: de uitgeverij is 

overgenomen door Lannoo. De naam Academia Press blijft bestaan. 

Barbara doet de oproep om voorstellen in te dienen. Een auteursgroep heeft zich al in de 

afgelopen dagen al bij haar gemeld. De rest moedigt ze ook aan om voorstellen voor een 

thematische bundel in te dienen.  

Barbara is voornemens de redactie uit te breiden, want sommige regio’s zijn 

ondervertegenwoordigd. De werkwijze van Lage Landen Studies staat beschreven op 

website van de IVN. 

 

 c. VakTaal 

Marc van Oostendorp geeft toelichting. De Landelijke Vereniging Voor Neerlandici nam 

VakTaal mee naar de IVN. VakTaal onderscheidt zich van de andere uitgaven van de IVN 

doordat het geen wetenschappelijke publicatie is, al publiceren ze wel over onderzoek. 

VakTaal heeft een meer journalistieke insteek.  

 

Roel Vismans vraagt wanneer de digitale versies beschikbaar zijn? Tot dusverre zijn 

inderdaad niet alle edities na druk direct online verschenen. Dit is uitdrukkelijk wel de 

bedoeling.  

 

8. Voorstel bestuurswisseling  

De volgende leden worden aangesteld in het dagelijks bestuur:  

Henriette Louwerse neemt de functie van voorzitter aan en vervangt daarmee Jan 

Renkema. 

 

Matthias Hϋning neemt de functie van vice-voorzitter aan en vervangt daarmee Maria 

Leuker.  

 

Els Stronks neemt de functie van secretaris aan en vervangt Dirk De Geest in die functie. 

 

Lars Bernaerts wordt lid van het bestuur en vervangt Dirk de Geest. 

 

Jelica Novakovic neemt de functie van penningmeester aan en vervangt in deze functie 

Wilken Engelbrecht. 

 



 

 

 

Ter vervanging van Mona Arfs treedt Annika Johansson toe als vertegenwoordiger van 

Noord-Europa. 

 

Ter vervanging van Dorothea van Zyl treedt Nerina Bosman toe als vertegenwoordiger 

van Zuidelijk Afrika. 

 

Ter vervanging van Hilde Neus treedt Eric Mijts toe als vertegenwoordiger van het 

Caribisch gebied.  

 

Ter vervanging van Lilie Roosman treedt Jugiarie Soegiarto toe als vertegenwoordiger 

van Azianië. 

 

Ter vervanging van Jenneke Oosterhoff treedt Herman de Vries toe als 

vertegenwoordiger van Noord-Amerika. 

 

De regio Oost-Europa wordt opgeheven als zelfstandige regio en gaat op in Midden-

Europa. 

 

Ten slotte stelt de scheidend voorzitter de vergadering voor aan Iris van Erve. Zij treedt 

per 1 september in dienst als directeur van de IVN. 

 

 

9. Bestuursoverdracht 

 

 

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen.  

 

 

11. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur.  

 

 

 
Leiden, 21 augustus 2015 


