Taal: Nederlands
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publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 4 0 9 8 4 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Paleisstraat 9 2514 JA Den Haag

Telefoonnummer

0 6 4 8 4 2 9 0 7 0

E-mailadres

i.vanerve@ivn.nu

Website (*)

www.ivn.nu

RSIN (**)

8 0 9 1 4 3 1 8 5

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Henriette Louwerse

Secretaris

Els Stronks

Penningmeester

Jan Konst

Algemeen bestuurslid

Jelica Novakovic

Algemeen bestuurslid

Lars Bernaerts

Overige informatie
bestuur (*)

Johan Vanparys

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het doel van de vereniging is de stimulering en ondersteuning van onderwijs en
onderzoek aan instellingen van (para)wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek,
waaronder met name ook begrepen tolken- en vertalersopleidingen en HBO
lerarenopleidingen (deze instellingen hierna tezamen ook te noemen: universiteiten)
wereldwijd, met als kerndomeinen: Nederlands als tweede of vreemde taal,
vergelijkende taal- en literatuurwetenschap, didactiek van de taal en cultuur van de
Lage Landen, cultuurgeschiedenis en interculturele communicatie, alsmede het
bijdragen tot de vermeerdering van de kennis van en het begrip voor de neerlandistiek
en voor de cultuur van het Nederlandse taalgebied binnen en buiten het Nederlandse
taalgebied.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970,
vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin
(taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan
onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en
anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld.
De IVN biedt een forum voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord,
heeft bijna 600 leden in zo’n 40 landen en bedient daarmee zo’n 13.000 studenten
(bron: TaalUnie.org). Voor haar werking ontvangt de vereniging financiële steun van de
Taalunie.
De academici leiden hun studenten op voor banen als: docent Nederlands,
onderzoeker, vertaler of tolk, journalist, cultureel medewerker bij internationale
instanties of posities in het (internationale) bedrijfsleven. De IVN stimuleert en
ondersteunt onderwijs en onderzoek, met als kerndomeinen: Nederlands als vreemde
of tweede taal, vergelijkende taal- en literatuurwetenschap, didactiek van de taal en
cultuur van de Lage Landen, cultuurgeschiedenis en interculturele communicatie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De IVN ontvangt voor haar werking een subsidie van de Taalunie. Hiernaast ontvangt
de IVN ledengelden van de haar leden en enkele zeer kleine donaties van
particulieren. De IVN werft incidenteel fondsen voor haar project-activiteiten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De website www.ivn.nu biedt het laatste nieuws, columns, vacatures, een interactieve
wereldkaart van plekken waarop Nederlands gestudeerd kan worden in de wereld en
een interactieve wereldkaart met Nederlandse poëzie waarin het buitenland een
expliciete rol speelt. Eén keer in de drie jaar organiseert de IVN het Colloquium
Neerlandicum, een wereldcongres waarbij alle geïnteresseerden in de neerlandistiek
zich niet alleen verder kunnen verdiepen in de laatste stand van onderzoek binnen de
neerlandistiek, maar ook hun internationale netwerk uit kunnen breiden en verstevigen.
Drie keer per jaar verschijnt het wetenschappelijke tijdschrift Internationale
Neerlandistiek (IN). De IVN brengt één of meerdere keren per jaar een editie uit in de
reeks Lage Landen Studies. De IVN brengt vier keer per jaar het
populairwetenschappelijk tijdschrift VakTaal uit.

www.ivn.nu

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden van IVN ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Voor
zover van toepassing kunnen zij een vergoeding ontvangen voor de voorbereiding en
het bijwonen van vergaderingen en een vergoeding voor gemaakte onkosten
(bijvoorbeeld kosten voor reis en verblijf).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverslag 2020 op www.ivn.nu

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.ivn.nu/jaarverslagen-50

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.523

1.035

€

+

€

1.523

+
1.035

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

21.837

€

+

13.633

+
€

36.659

€

38.182

https://www.ivn.nu/jaarverslagen-50

€

-7.067

€

+

-7.837

+
€

-7.067

-7.837

9.644

€
14.822

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

51.485

Totaal

€

38.182

1.601

€

+
€

€

-6.236

23.277

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

24.312

€

30.548

€

24.312

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

21.565

€

24.160

Subsidies van overheden

€

161.367

€

155.650

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

8.500

€

-97

Overige subsidies

€

1.200

€

500

Baten van subsidies

€

171.067

€

156.053

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€
€

0

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

192.632

180.213

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

118.401

€

116.172

Huisvestingskosten

€

19.253

€

23.703

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

62.042

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

48.175

199.696

€

188.050

-7.064

€

-7.837

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De kantoorkosten vallen hoger uit doordat een aantal technische zaken en
abonnementen is aangeschaft voor ‘mobiele werkplekken’ in verband met het werken
op afstand.
De bestuurskosten vallen lager uit doordat maar 1 DB-vergadering op locatie heeft
plaatsgevonden, alle overige vergaderingen vonden digitaal plaats.
De vergaderkosten bij de publicaties vallen om dezelfde reden lager uit.
De verzendkosten van VakTaal zijn toegenomen doordat PostNL na overname van
Sandd direct de tarieven verhoogde.
Reiskosten zijn te laag begroot, de post is vergelijkbaar met de uitgaven hiervoor in
2019. In het begin van het jaar en in de zomer is toch nog gereisd, ook over de grens.
Ook hebben we ervoor gekozen van onze stagiair de reiskosten geheel te vergoeden
gezien zijn studentenbeurs niet doorging. Alle uitwisselingen vervielen doordat de
universiteiten studenten niet toelieten.
We hebben in 2020 gevierd dat de IVN een kwart eeuw bestaat door activiteiten te
organiseren in het kader van Nederlands Wereldwijd. Een apart verslag hiervan staat
op onze website www.ivn.nu.

https://www.ivn.nu/jaarverslagen-50

Open

