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Jaarverslag 2011

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN),
de belangenvereniging voor docenten Nederlands aan universiteiten en hogescholen
wereldwijd. Het beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van onze vereniging
in 2011. We besteden niet alleen aandacht aan de activiteiten van de vereniging, maar
blikken ook vooruit.
Dit verslag wordt aan alle subsidiënten en overige belanghouders toegestuurd en wordt via
onze website integraal beschikbaar gesteld aan al onze leden. Wij stellen u langs deze weg
allen graag in de gelegenheid om op dit jaarverslag te reageren en zien uit naar uw reactie
en suggesties.

Missie
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, is de
belangenvereniging voor docenten Nederlands aan universiteiten en hogescholen over de
hele wereld. Met steun van de Nederlandse en Vlaamse overheid (via de Nederlandse
Taalunie) biedt de IVN een podium voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het
woord, in ruim 40 landen aan meer dan 20.000 studenten.
De docenten 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.
De IVN onderhoudt een digitaal informatieplatform ten behoeve van de diverse regio’s: het
Duitstalige gebied, het Engelstalige gebied, het Franstalige gebied, Centraal- en OostEuropa, het Middellandse Zeegebied, Noord-Europa, het Caribisch gebied, Zuidelijk Afrika
en ‘Azianië’. De belangrijkste activiteiten zijn: het wetenschappelijk tijdschrift Internationale
neerlandistiek, de reeks Lage Landen Studies, de digitale nieuwsbrief en een driejaarlijks
congres waar de internationale neerlandistiek centraal staat.

Samenstelling bestuur
De vereniging kent een dagelijks bestuur waarvan voorzitter, vice-voorzitter,
penningmeester en secretaris als kernbestuur fungeren en tevens de werkgeversrol van de
directeur op zich nemen. Daarnaast hebben vier gewone leden zitting in het bestuur. Zij
vertegenwoordigen samen de regio’s Verenigd Koninkrijk en Ierland, het Middellandse
Zeegebied, het Franstalige gebied, de Duitstalige regio, de regio Centraal-Europa, de
Nederlandse universiteiten en de Nederlandstalige universiteiten in België. In het groot
bestuur hebben vertegenwoordigers zitting van de regio’s Noord-Europa, het Caribisch
gebied, Azianië, Noord-Amerika, Oost-Europa en Zuidelijk Afrika.
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Naam

m/v

Functie binnen
bestuur

Affiliatie

prof. dr. Jan
Renkema

m

voorzitter

Universiteit van Tilburg

prof. dr. Jane
Fenoulhet

v

vice-voorziter +
vertegenwoordiger
Verenigd Koninkrijk en
Ierland

University College London

drs. Antoinet Brink

v

secretaris +
vertegenwoordiger
Middellandse Zeegebied

Universidade de Coimbra

prof. dr. Philippe
Hiligsmann

m

Penningmeester +
vertegenwoordiger
Franstalig gebied

Université catholique de Louvain,
Louvain-la-Neuve

prof. dr. Wilken
Engelbrecht

m

Lid dagelijks bestuur +
vertegenwoordiger
Centraal-Europa

Univerzita Palackého Olomouc

prof. dr. MariaTheresia Leuker

v

Lid dagelijks bestuur +
vertegenwoordiger
Duitstalige regio

Universität zu Köln

prof. dr. Olf
Praamstra

m

Lid dagelijks bestuur +
vertegenwoordiger
Nederlandse
universiteiten

Universiteit Leiden

prof. dr. Dirk de
Geest

m

Lid dagelijks bestuur +
vertegenwoordiger
Nederlandstalige
universiteiten in België

Katholieke Universiteit Leuven

dr. Mona Arfs

v

Lid groot bestuur +
vertegenwoordiger
Noord-Europa

Göteborgs Universitet

dr. Lila GobardhanRambocus

v

Lid groot bestuur +
vertegenwoordiger van
het Caraïbisch gebied,

Instituut voor de Opleiding van
Leraren, Paramaribo

dr. Lilie Mundalifah
Roosman

v

Lid groot bestuur +
vertegenwoordiger
Azianië

Universitas Indonesia Jakarta
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dr. Jenneke
Oosterhoff

v

Lid groot bestuur +
vertegenwoordiger
Noord-Amerika

University of Minnesota

ass.-prof. Larisa E.
Shishulina

v

Lid groot bestuur +
vertegenwoordigerOostEuropa

Moskous Staatsinstituut voor
Internationale Betrekkingen
MGIMO

prof. dr. Dorothea
van Zyl

v

Lid groot bestuur +
vertegenwoordiger
Zuidelijk Afrika

Universiteit van Stellenbosch

Tijdens de bestuursperiode is mw. dr. Judit Gera (Budapest), vertegenwoordiger van
Centraal Europa teruggetreden en ad interim opgevolgd door prof. dr. Wilken Engelbrecht.
De leden van het dagelijks bestuur komen tweemaal per jaar bijeen. Daarnaast worden zij
regelmatig per e-mail geïnformeerd en bevraagd over relevante ontwikkelingen, (financiële)
resultaten in relatie tot de beoogde doelen, de wensen en behoeften van de leden.
Vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur zijn aanwezig bij diverse met het vakgebied
verbonden activiteiten binnen en buiten de Lage Landen.
De leden van het groot bestuur zijn altijd welkom bij vergaderingen van het dagelijks
bestuur, mochten zij zich ten tijde van die vergadering in Nederland of België bevinden. In
2011 heeft geen van de leden van het groot bestuur aanwezig kunnen zijn bij
bestuursvergaderingen. Er is een poging gewaagd om een proef met videoconferencing op
te zetten om het groot bestuur op afstand te kunnen laten meevergaderen, maar vanwege
technische beperkingen is deze gestaakt.

Personeel
Voor de invulling van de werkzaamheden is in 2011 een systeem van taakdifferentiatie
geïntroduceerd. De vereniging heeft geen werknemers op de loonlijst staan. De werknemers
worden van derden ingehuurd. Het personeel bestond uit:
* mw.drs. Tjits Roselaar (directeur, 0.4 fte) die formeel in dienst is bij het Language Center
van Tilburg University en gedetacheerd wordt naar de IVN;
* mw. Marloes van Bergen (organisatieassistente, 0.4 fte), die op declaratiebasis wordt
betaald.
Daarnaast wordt – eveneens op declaratiebasis – gebruik gemaakt van de diensten van:
* mw. Brigit Kolen MA (tekstredactie Internationale Neerlandistiek)
* mw. Marike Kockmann AA (financiële administratie)
* drs. ing. Lennard van de Laar (ICT-ondersteuning)
* Hans Westerbeek MA (communicatie)

Activiteiten 2011
De kerntaken van de IVN zijn te verdelen in basisactiviteiten(taken op het gebied van
organisatie, bestuur en beheer), media-activiteiten en projecten. In 2011 is aan deze drie
segmenten een scala van werkzaamheden uitgevoerd. De voornaamste zaken brengen we
hier voor het voetlicht.
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Organisatie
Het bureau van de IVN heeft sinds haar verhuizing naar de Universiteit van Tilburg een
professionaliseringsslag en een formalisering in gang gezet. De ledenadministratie is
gemoderniseerd, er is een systeem van relatiebeheer opgezet en ook de financiële
administratie voldoet inmiddels aan de eisen van deze tijd.
Bestuur en beheer
Het bestuursmodel van de vereniging is onder de loep genomen en verhelderd. Het belang
van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording werd daarmee niet
alleen formeel onderkend, maar eveneens geconcretiseerd. Daartoe is besloten om
hoofdlijnen van de Code Cultural Governance te implementeren. Als formele lijn is
vastgesteld dat het kernbestuur (voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris)
als werkgever van de directeur optreedt. Onveranderd is dat het bestuur in zijn geheel het
beleid vaststelt en de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid draagt; de voorbereiding en
uitvoering van dat beleid zijn gedelegeerd aan de directeur. Taken en
verantwoordelijkheden van de bestuursleden, de directeur en de bureaumedewerkers zijn
vastgelegd in functieprofielen.
Deze ontwikkeling sluit aan op de maatschappelijke trend om een helder onderscheid te
maken tussen taken en bevoegdheden van directie en bestuur met als doel te komen tot
transparante verantwoordelijkheden en adequaat toezicht. De verwachting is dat we
hierdoor subsidiënten, cultuurfondsen en soortgelijke organisaties meer vertrouwen geven
kunnen in de kwaliteit van de besturing. Dit is onder andere van toenemend belang bij
subsidieaanvragen.
Een ander bestuurlijk punt betreft de samenwerking met verwante organisaties. Er zijn o.a.
collegiale contacten geweest met het Meertens Instituut en het Taaluniecentrum. De
directeur van de IVN neemt namens de IVN zitting in de internationale adviesraad van
Nederlab: een laboratorium voor onderzoek naar de wetmatigheden van veranderingen in
de Nederlandse taal en cultuur. Met de Landelijke Vereniging van Neerlandici is verkend
welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn. De LVVN vertegenwoordigt vooral de
neerlandici intra muros, heeft 400 leden en geeft als belangrijkste activiteit het blad Vaktaal
uit. Leden van de Landelijke Vereniging van Neerlandici zijn via hun eigen organisatie
aangeschreven om zich te registreren op de docentenlijst van de IVN, hebben toegang tot
de website en zijn uitgenodigd voor het Colloquium Neerlandicum. We verwachten in 2012
nieuwe stappen te kunnen maken in deze samenwerking, en blijven daarnaast initiatieven
ontwikkelen om samenwerkingen met andere gerelateerde organisaties aan te gaan.
Om vertrouwd te raken met het veld en de verschillende regio’s van de IVN heeft de nieuwe
directeur het afgelopen jaar een aantal relevante conferenties en universiteiten bezocht.
januari
Leiden, congres Cross-over
februari
Brussel, conferentie Midden-Europa & de Nederlanden
april
Wenen, overleg Comenius
mei
Belgrado, regionaal Colloquium Neerlandicum
september
Göteborg, docentenbijeenkomst Noord-Europa
november
Aruba, conferentie Neerlandistiek in het Caribisch Gebied
De bezoeken aan Wenen, Belgrado en Aruba werden samen met de bestuursvoorzitter
afgelegd.
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De werking van de vereniging wordt mogelijk gemaakt door aanzienlijke financiële steun
van de Nederlandse Taalunie. Medio 2011 is er directieoverleg met de NTU geweest over
diverse thema’s en om de instandhouding van een goede werkrelatie tussen IVN en NTU te
bewerkstelligen.
De Taalunie heeft daarbij aangekondigd in 2012 te moeten bezuinigen. De omvang van de
bezuinigingsopdracht voor 2012 is nog te overzien (-5%), maar de gevolgen voor de
langere termijn zijn nog niet bekend.
In 2011 is schoon schip gemaakt met achterstallige betalingen voor de contributie. In mei
2011 zag de vereniging zich geconfronteerd met maar liefst 120 achterstallige betalingen.
Er is besloten tot een grootschalige aanmaningsactie die er met inzet van alle bestuursleden
uiteindelijk toe geleid heeft dat het aantal openstaande debiteuren is teruggebracht tot 15.
Deze leden zijn in het najaar uit het ledenbestand verwijderd.
Op 31 december 2011 had de vereniging 575 leden.
Sinds medio 2011 kunnen personen die niet verbonden zijn aan een universiteit evenals
instellingen die instemmen met de doeleinden van de IVN het donateurschap aangaan. De
voorwaarden zijn dezelfde als die voor het lidmaatschap. De jaarlijkse kosten voor het
donateurschap zijn € 60 ongeacht het land van herkomst. Eind december telde de
vereniging 9 donateurs . Besloten is om geen student- of aspirant-lidmaatschappen in te
stellen, omdat dit administratief veel werk oplevert. Het is lastig te controleren wie student
en wie medewerker is, en wanneer de status van het lidmaatschap wijzigt.
Internationale Neerlandistiek
In 2011 omvatte het wetenschappelijk tijdschrift drie nummers die zoals gepland zijn
uitgekomen in februari, mei en oktober. Met deze 49e jaargang heeft het tijdschrift de vorm
gekregen die de redactie aan het begin van de transformatie voor ogen stond: een
wetenschappelijk tijdschrift dat in grotere mate dan andere Nederlandstalige tijdschriften op
zijn terrein qua vraagstelling, methoden en object een internationaal vergelijkende, en qua
auteurs, lezers en verspreiding een internationale dimensie heeft.
Het tijdschrift bevatte drie soorten bijdragen:
-

-

-

wetenschappelijke artikelen met een focus op letter- en taalkunde (in een ruime zin).
Deze artikelen ondergingen een zorgvuldige peerreview-procedure die was
toegespitst op de situatie van de internationale neerlandistiek. Het doel van IN is
immers regelmatig en liefst in toenemende mate kwalitatief hoogstaande artikelen
van niet-moedertaligen te publiceren. Niet als doel op zich, maar omdat de redactie
ervan overtuigd is dat juist deze bijdragen een belangrijke en nog niet voldoende
ontgonnen bron van wetenschappelijke inspiratie kunnen bieden voor de
neerlandistiek in Nederland en Vlaanderen. Die dialoog wil IN bevorderen – en die
dialoog moet dan ook binnen het tijdschrift zelf worden gevoerd, tussen neerlandici
met om het even welke moedertaal en om het even welke plaats van vestiging.
kronieken in de vijf rubrieken taalkunde, literatuurwetenschap, maatschappij, kunst
& cultuur en Nederlands voor anderstaligen. In deze rubrieken gaven vakgenoten
met een gevestigde reputatie op hun terrein informatie óver en hun
beargumenteerde visie óp recent verschenen vakliteratuur;
besprekingen die een belangrijke rol vervulden bij de informatie over recente
ontwikkelingen in het vakgebied en bij het bepalen van de kwaliteit van publicaties.
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Hiervoor werd systematischer en consequenter dan voorheen gebruikgemaakt van
internationale recensenten, waarbij ook hier uiteraard het bevorderen van de dialoog
tussen vakgenoten (moedertaligen en niet-moedertaligen) voorop stond. De redactie
is met ingang van deze jaargang versterkt met twee recensieredacteuren: dr. Carl
de Strycker voor letterkunde en dr. Laurent Rasier voor taalkunde.
Evenals vorig jaar zijn de nummers tegelijkertijd in druk en als Open Access journal
verschenen via www.internationaleneerlandistiek.nl. In de eerste negen maanden van 2011
vonden 2390 bezoekers de weg naar de OA-versie.
De redactie bestaat uit: prof.dr. Ralf Grüttemeier (Oldenburg) als hoofdredacteur, dr. Ariane
van Santen (Leiden) als plaatsvervangend hoofdredacteur, dr. Marion Boers-Goosens
(Leiden), prof.dr. Dirk de Geest (Leuven), dr. Arie J. Gelderblom (Utrecht), prof.dr. Philippe
Hiligsmann (Louvain-la-Neuve) en prof.dr. Esther Ruigendijk (Oldenburg).
De redactie kijkt terug op een goed jaar. Het aantal en de kwaliteit van de binnenkomende
artikelen gaan de goede kant op en bovendien is de redactie erg tevreden over de
bereidheid van gerenommeerde collega’s om voor Internationale Neerlandistiek te reviewen.
In jaargang 49 werden 9 artikelen gepubliceerd, waarvan 3 van een auteur uit Nederland
of Vlaanderen, en 6 van daarbuiten; onder die laatste waren er 4 niet-moedertaalsprekers.
5 artikelen werden afgewezen of teruggetrokken. Van de 23 besprekingen waren er 21
geschreven door auteurs buiten Nederland of Vlaanderen.
Daarnaast zijn dit jaar voorbereidingen getroffen om een extra nummer te produceren
vanwege de 50ste jaargang van het tijdschrift in 2012. In dit nummer zal van nagenoeg alle
50 jaren een markante publicatie worden besproken door diverse neerlandici uit binnen- en
buitenland. In de verschillende bijdragen wordt waarderend en kritisch teruggekeken op de
afgelopen 50 jaar vakgeschiedenis zoals de redactie van Internationale Neerlandistiek én de
50 auteurs die zien. Het jubileumnummer zal feestelijk worden uitgereikt tijdens het
Colloquium Neerlandicum in augustus 2012.
Een subsidieaanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de productiekosten van dit
extra nummer is helaas afgewezen. Wel springen zowel Amsterdam University Press, de
Nederlandse Taalunie als de Stichting Promotie Internationale Neerlandistiek financieel bij
om dit mogelijk te maken.
Alle oude jaargangen van Internationale Neerlandistiek zullen in de nabije toekomst door de
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren worden gedigitaliseerd. Het bureau IVN
heeft daartoe nagenoeg volledige jaargangen aangeleverd bij DBNL en biedt ondersteuning
bij het regelen van de auteursrechtelijke kwesties.
Lage Landen Studies
In deze publicatiereeks worden monografieën en thematische bundels uitgegeven als
resultaat van zowel individuele studies als van samenwerking tussen wetenschappers die
werkzaam zijn op het gebied van de neerlandistiek. De reeks bevordert bestudering van de
Nederlandse taal alsook literatuur en cultuur van de Lage Landen in internationaal
perspectief. Het streven is om jaarlijks twee bundels uit te brengen.
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De centrale redactie bestaat uit: dr. Barbara Kalla (Wrocław) als voorzitter, dr. Mona Arfs
(Göteborg), prof.dr. Lut Missinne (Münster), drs. Franco Paris (Napels) en prof.dr. Olf
Praamstra (Leiden).
In het voorjaar van 2011 is deel 2 uitgekomen. Dit taalkundige deel geeft een goed beeld
van het type taalkundig onderzoek dat uitgevoerd wordt door neerlandici in binnen- en
buitenland. De bundelredactie van dit deel werd gevormd door Laurent Rasier, Vincent van
Heuven, Bart Defrancq en Philippe Hiligsmann. Het deel heeft met succes een
reviewprocedure doorlopen en is daarmee verschenen in het Ginkgo-imprint, het
kwaliteitslabel van Academia Press. Bovendien zal de bundel integraal en vrij consulteerbaar
opgenomen worden op www.oapen.org, de website van Open Acces Publishing in European
Networks. Dit is een initiatief van een consortium van Europese University Presses dat zich met steun van de Europese unie - tot doel heeft gesteld om een thematisch geordende
digitale bibliotheek uit te bouwen van Europese, peer reviewed monografieën in de humane
en sociale wetenschappen.
De uitgave van LLS deel 3 was eveneens gepland voor 2011, maar heeft enige vertraging
opgelopen.
Communicatie
De wijze waarop informatie aan de leden wordt verstrekt is gewijzigd: in maart is afscheid
genomen van de IVN-krant. In plaats daarvan heeft een digitale nieuwsbrief zijn intrede
gedaan die naar 1170 abonnees wordt verstuurd. De nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks en bevat korte items over diverse aspecten van de Nederlandse taal,
literatuur en cultuur van de Lage Landen in internationaal perspectief. Vaste rubrieken zijn:
Nieuws, Publicaties, Cultuur, Congressen & Symposia, Vacatures en de Open Access versie
van ons tijdschrift Internationale Neerlandistiek. De nieuwsbrieven zijn eveneens te vinden
op de website. Daarnaast worden wekelijks nieuwsflitsen op de website geplaatst. Deze
nieuwsflitsen zijn afkomstig van leden en van externen en worden door het bureau
geselecteerd en bewerkt.
Dit jaar zijn voorzichtige pogingen gedaan om leden en andere geïnteresseerden te binden
door nieuwe informatiekanalen in te zetten, zoals sociale media. Het bureau is
laagdrempelig van start gegaan met het inzetten van LinkedIn en Facebook als middel om
snelle en efficiënte uitwisseling van informatie op het vakgebied te realiseren en volgers toe
te leiden naar de website.
De website heeft in het najaar een opfrisbeurt gehad en is daarmee overzichtelijker
geworden: de lay-out van de homepage is vernieuwd en een aantal wensen vanuit de
regio’s voor een eigen digitaal platform zijn gehonoreerd. Ook is ervoor gekozen om alle
webpagina’s te voorzien van een moderner lettertype.
De docentenlijst op de website is in de loop van het jaar geüpdatet. Hiertoe zijn alle
docenten verzocht om hun gegevens op de website bij te stellen en aan te vullen.
Bovendien is de lijst uitbreid met docenten uit Nederland.
Via de website is een databank beschikbaar gekomen met recensenten uit de internationale
neerlandistiek aan universiteiten zowel binnen als buiten de Lage Landen, zowel
moedertalig als niet-moedertalig. Op deze wijze kunnen de recensieredacteuren van
Internationale Neerlandistiek op systematische wijze een beleid voeren met betrekking tot
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te bespreken boeken en is het mogelijk daadwerkelijke aandacht voor het internationaal
vergelijkende perspectief in die recensies te realiseren.
Het bureau houdt de webstatistieken van de website nauwlettend in de gaten. In de tweede
helft van 2011 is de website beduidend vaker bezocht. Bezoekers kwamen vaker via een
specifieke pagina (bijvoorbeeld een nieuwsbericht) binnen dan via de homepage.
Opmerkelijk is verder dat het aantal bezoekers is gestegen dat via sociale media
binnenkomt.
Op de website hebben IVN-leden andere rechten dan niet-leden. Inmiddels zijn bijna alle,
voorheen besloten, gedeelten openbaar gemaakt; uitzondering hierop vormen de
aanbiedingen voor leden (kortingen bij Coutts en NRC De Week), de informatiepagina over
SPIN, jaarverslagen en beleidsplannen. Voor het bekijken van deze pagina’s én de platforms
is inloggen benodigd.
De kosten voor het vernieuwen van de website zijn gefinancierd uit een extra subsidie van
de Nederlandse Taalunie en een bijdrage van SPIN.
De basisbibliotheek is op een aantal punten herzien. Allereerst is de algehele lay-out
veranderd en gebruiksvriendelijker gemaakt: de bezoeker komt nu direct op de zoekpagina
binnen, de zoekfunctie is verbeterd en de resultatenlijst is overzichtelijker. Bij de
vernieuwde rubrieken is nu een verantwoording van de redacteur beschikbaar, en naam en
e-mailadres van de redacteur worden genoemd. Verschillende rubrieken zijn inmiddels
geactualiseerd, maar voor andere categorieën is er nog geen redacteur of hebben we nog
geen actualisering ontvangen.
In 2011 hebben we afscheid genomen van onze bloggers Ingrid Magilsen (Eindhoven) en
Evie Coussé (Göteborg). Nieuwe bloggers zijn Joop van der Horst (Leuven), Pieter van der
Vorm (Wenen) en Monique Zwanenburg Widingsjö (Sollentuna, Zweden).
Voorbereidingen Colloquium Neerlandicum
Van 27 t/m 31 augustus 2012 zal voor de achttiende keer het Colloquium Neerlandicum
worden georganiseerd, dit maal in Antwerpen. In 2011 zijn hiervoor reeds de nodige
voorbereidingen getroffen. Er is een start gemaakt met de inhoudelijke invulling van het
colloquium, de colloquiumcommissie is geïnstalleerd, keynote sprekers zijn geselecteerd en
uitgenodigd, er is meerdere malen overleg geweest met het congresbureau en collega’s van
de Universiteit Antwerpen, en er zijn talrijke initiatieven ontplooid tot fondsenwerving. Gelet
op het financiële klimaat waren veel organisaties en fondsen weinig toeschietelijk en
eindigde het jaar 2011 met een colloquiumbegroting die lang niet sluitend was. Nadat de
Stichting Internationale Neerlandistiek een garantiestelling heeft afgegeven kon het bestuur
de inschrijving toch openen.
Via de website is een ‘call for papers’ uitgegaan die ruim 140 bijdragen heeft opgeleverd.
Daarnaast is besloten om tijdens het colloquium de toekomstvisie op de internationale
neerlandistiek én de rol van de IVN hierbij als een rode draad door het programma te
vlechten.
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Financiën
Balans per 31 december 2011
Activa
Ref.
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Nog te ontvangen subsidies
Overige vorderingen en
vooruitbetaalde bedragen

31 december 2011

31 december 2010

EUR

EUR

EUR

3
1.055
0

2.790
0

13.657

4.170
14.712

Liquide middelen
Kas
ING-bank, lopende rekening
ING-bank,
rentemeerrekening
Post-cheque
Kruisposten

Passiva
Ref.
Eigen vermogen
Algemene reserve
Resultaat lopend boekjaar
Bestemmingsreserve

6.960

41
18.026

0
1.438

17.204
5.431
0

89.000
3.527
45
40.702

94.010

55.414

100.970

31 december 2011

31 december 2010

EUR

EUR

EUR

EUR

4
2.745
- 0
0

2.745
- 0
0
2.745

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Vooruitonvangen subsidies
Vooruitontvangen contributies
Subsidie colloquium ten
behoeve van nazorg 2011
Overige schulden

EUR

2.745

5
12.208
3.000
1.823

49.143
23.500
345

0
35.638

6.000
19.237

10

52.669

98.225

55.414

100.970

Staat van baten en lasten over 2011

Begroting
2011

Werkelijk
2010

EUR

EUR

106.780
15.307
6.000
10.279

106.780
16.000
6.000
11.000

152.876
16.557
26.898
20.911

138.366

139.780

217.242

87.300
500
9.500
3.250
31.000
4.500
4.700
930
2.000

106.888
3.443
15.823
2.641
52.685
7.314
3.960
1.456
25.089

Werkelijk
2011
Ref. EUR
Baten
Subsidie Nederlandse Taalunie
Contributies
Projectinkomsten
Overige baten

8
9
10
11

Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Huisvesting
Kantoorkosten
Bestuurs
Publicaties
Reiskosten
Kosten accountantscontrole
Overige lasten
Projectlasten

12
13
14
15
16
17

87.959
391
9.080
3.199
27.332
4.677
5.030
0
18 2.109

Totaal lasten

139.777

143.680

219.299

Exploitatieresultaat

- 1.411

- 3.900

- 2.057

Bijdrage SPIN

1.411

3.900

2.057

0

0

0

De Stichting Promotie Internationale Neerlandistiek (SPIN) heeft zich garant gesteld voor
een negatief resultaat. Hierdoor is het resultaat over het boekjaar 2011 nihil.
Voor een nadere toelichting op de jaarcijfers verwijzen wij u naar de jaarrekening 2011.

11

Geplande activiteiten 2012
Voor het jaar 2012 heeft het bestuur de onderstaande activiteitenagenda opgesteld.
Nr.
A.1.

A.2.

B.1.

B.2.

Activiteit
BASISACTIVITEITEN
Organisatie:
• Informatieverstrekking
• Ledencontacten
• Abonnementenregistratie
• Systeembeheer
• Externe vertegenwoordiging IVN
• Profilering IVN
Bestuur en beheer:
• Voeren van personeelsbeleid: selectie en aansturen van bureaumedewerkers
voor resp. administratie , communicatie, tekst- en eindredactie, technisch
onderhoud en opbouw website, ondersteuning voorbereiding colloquium
• Voeren van financieel beleid
• Verwerving van subsidies en fondsen
• Schrijven van jaarverslag 2011
• Initiatiefname tot en ondersteuning van projecten
• Onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking gerelateerde organisaties
• Ondersteuning van wetenschappelijke initiatieven
• Afstemming Taalunie i.v.m. nieuwe meerjarenplan
• Behoeftenonderzoek onder leden middels enquête (tijdens colloquium)
• Visieontwikkeling
• Opstellen van meerjarenplan 2013-2018
• Opzet draaiboek colloquia
MEDIA
Internationale Neerlandistiek
• Organisatie redactievergadering (2x)
• Uitbrengen van tijdschrift (3x, regulier)
• Voorbereiden van jubileumnummer 2012 (1x, eenmalig)
• Opvolging ISI-procedure / Web of Science
• Ondersteuning digitalisering NEM/IN door DBNL
• Verhoging van aantal publicaties van niet-moedertalige auteurs
• Contacten onderhouden met Amsterdam University Press
• Zorgdragen voor accuraatheid IN Online
• Voeren van structureel overleg met hoofdredacteur en recensieredacteuren
• Voeren van redactiesecretariaat
• Uitzoeken mogelijkheden van editorial system (OJS, via AUP)
• Afname lezersenquête
Lage Landen Studies
• Organiseren vergadering Centrale redactie (tijdens colloquium)
• Voeren van incidenteel overleg met voorzitter Centrale redactie
• Formulering beleid en redactiestatuut LLS
• Contacten leggen met potentiële auteurs
• Begeleiden van bundelredacteuren en/of individuele auteurs
• Uitbrengen van 2 bundels per jaar
• Contacten onderhouden met Academia Press
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B.3.

Nieuwsbrieven
• 8-wekelijks uitbrengen van nieuwsbrief

B.4.

Website
• Wekelijks plaatsen van nieuwsflitsen op de website
• Regelmatig plaatsen van nieuwsberichten en blogs
• Verhoging interactiviteit website
• Ondersteuning van de platforms; ontwikkeling van nieuwe platforms
• Uitvoeren van web analytics

B.5.

Basisbibliotheek
• Revisie inhoud basisbibliotheek
• Aantrekken nieuwe redacteuren en klankbordleden
• Contact onderhouden met Coutts Nijhoff ‘

B.6.

Databanken op website
• Actualiseren van docentenlijst
• Actualiseren van vacature- en stagebank
• Monitoren door wie vacatures zijn ingevuld: ledenwerving & profilering
• Actualiseren van lijst van scripties, dissertaties en habilitaties

C.1.

PROJECTEN
Colloquium Neerlandicum
• Overleg wetenschappelijke voorbereidingscommissie UA en
colloquiumcommissie
• Contacten onderhouden met congresbureau UA en div. leveranciers van
diensten
• Uitwerken van inhoudelijk, cultureel en randprogramma
• Communicatie met leden, deelnemers en sprekers
• Webpagina’s colloquium van actuele informatie voorzien.
• Inschrijven van deelnemers + verzorgen van facturering
• Uitvoeren van alle voorkomende logistieke handelingen
• Fondsenwerving + voortdurend bijstellen van de begroting
• Uitvoeren van diverse PR-activiteiten
• Samenstellen van congresboekje
• Formuleren van publicatiebeleid
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