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Voorwoord  

 

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) kijkt terug op een jaar vol beweging, interactie en 

ontmoeting, met het Achttiende Colloquium Neerlandicum als hoogtepunt van het verenigingsleven. In 

dit jaarverslag treft u een impressie aan van de werkzaamheden en de activiteiten die de vereniging in 

2012 heeft ondernomen en geven wij aan tot welke resultaten dit alles heeft geleid.  

 

Een greep uit de recente ontwikkelingen:  

Het jaar kende weer meer leden, meer bezoekers van onze website, een flinke groei van onze LinkedIn-

groep, een geactualiseerde versie van de docentenlijst, een goed georganiseerd en druk bezocht 

colloquium, het verschijnen van maar liefst vier nummers van ons wetenschappelijk tijdschrift, een 

verhoging van het aantal publicaties van niet-moedertalige auteurs in Internationale Neerlandistiek en 

lovende woorden op de Algemene Ledenvergadering voor de interactiviteit van de website.  

 
Onze dank gaat uit naar allen die zich in 2012 betrokken hebben gevoeld bij onze vereniging. Onze leden, 

subsidiënten en donateurs zijn wij erkentelijk voor hun bijdragen en hun enthousiaste deelname aan het 

Colloquium Neerlandicum. De redactieleden van ons wetenschappelijk tijdschrift bedanken wij voor hun 

enorme inzet en de passie waarmee ze zich hebben ingezet om Internationale Neerlandistiek te maken 

tot wat het tijdschrift nu is. Ook de leden van de centrale redactie van Lage Landen Studies verdienen 

een woord van dank. In amper twee jaar tijd wordt de reeks (h)erkend en vinden potentiële auteurs de 

weg naar deze serie. Onze bloggers, redacteuren en klankbordleden van de basisbibliotheek bedanken 

wij voor hun enthousiaste inzet om de website te maken tot een levendige plaats voor digitale 

informatie-uitwisseling. Met hun steun zien wij het jaar 2013 vol vertrouwen tegemoet. 

  

Mede namens het bestuur, 

 

 

Tjits Roselaar, 

Directeur 
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1 IVN anno 2012  

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek fungeert als koepelorganisatie van universitaire 

docenten neerlandistiek binnen en buiten het Nederlandse taalgebied en ziet als haar belangrijkste taak 

het stimuleren en ondersteunen van het onderwijs en het onderzoek in de neerlandistiek, 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 biedt haar leden en andere geïnteresseerden een podium voor de studie neerlandistiek in de 

ruimste zin van het woord, door informatieverstrekking op de website, de uitgave van het 

wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek, de uitgave van de reeks Lage Landen Studies, 

het publiceren van digitale nieuwsbrieven en de organisatie van het driejaarlijks wereldcongres waar de 

internationale neerlandistiek centraal staat. 

 

Aan zo'n 175 universiteiten in het buitenland doceren ongeveer 700 docenten in 40 landen aan meer 

dan 15.000 studenten neerlandistiek. De IVN onderhoudt voor deze docenten een website die 

functioneert als een digitaal informatieplatform ten behoeve van de diverse regio’s: het Duitstalige 

gebied, het Engelstalige gebied, het Franstalige gebied, Centraal- en Oost-Europa, het Middellandse 

Zeegebied, Noord-Europa, het Caribisch gebied, Zuidelijk Afrika en ‘Azianië’.  

De manier waarop er invulling gegeven wordt aan de doelstellingen van de vereniging is het afgelopen 

jaar voor een deel veranderd. De IVN is nog steeds in hoge mate een aanbodgerichte organisatie, maar 

maakt daarvoor steeds meer gebruik van nieuwe media naast de traditionele media. Zo werden in 2012 

schoorvoetend sociale media als nieuwe communicatievorm ingezet voor de contacten met leden en 

andere personen die geïnteresseerd zijn in het vakgebied. Door de snelheid van dit communicatiemiddel 

is het in ieder geval makkelijker om het contact met de achterban te versterken en te vergroten. Ook 

maakten de inzet van LinkedIn, Facebook en Twitter het mogelijk om ons netwerk te verbreden en 

ontstonden er meer interacties tussen neerlandici onderling. Een mooi voorbeeld hiervan is de recente 

discussie of de tijd in Zuid-Afrika rijp is om het Nederlands weer een formele plaats in het onderwijs te 

geven.  

 

Het leden bestand van onze vereniging is de jongste jaren toegenomen, zelfs al zijn de ‘slapende leden’ 

afgelopen jaren uit het bestand verwijderd. Onderstaande tabel zet enkele gegevens op een rijtje: 

 

 

donateurs ereleden  betalend gereduceerd kosteloos 
totaal 
leden 

dec-2010 7 4 320 86 126 543 

dec-2011 9 4 353 87 121 574 

dec-2012 9 5 341 95 133 583 

Tabel 1 – Overzicht aantal leden 
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2 Colloquium Neerlandicum 

In de laatste week van augustus 2012 vond in Antwerpen het Achttiende Colloquium Neerlandicum 

plaats met als thema Andere werelden. Zo’n 300 neerlandici uit 35 verschillende landen kwamen bijeen 

op de Universiteit Antwerpen om op internationaal niveau resultaten, ideeën, ervaringen en 'best 

practices' uit te wisselen en het netwerk van de internationale neerlandistiek te verstevigen en uit te 

breiden. Daarbij verzamelden zich 199 deelnemers van buiten de Lage Landen en 102 deelnemers uit het 

taalgebied in Antwerpen.  

 
Het vijfdaagse congres, dat werd geopend door de Vlaamse minister-president Kris Peeters, gaf volop 

keuze uit een zeer divers opgezet inhoudelijk programma en bood daarnaast aantrekkelijke culturele 

activiteiten én veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en het delen van ervaringen. Dit evenement 

was niet mogelijk geweest zonder een royale financiële steun van de Nederlandse Taalunie. 

Na de openingszitting op maandag hebben van dinsdag tot en met vrijdagmorgen lezingen en 

presentaties plaatsgevonden in diverse zalen van de Universiteit Antwerpen. De keynotes waren 

verdeeld over de thema’s Taalkunde, Letterkunde en Cultuur. Het lezingenprogramma en de 

posterpresentaties kenden daarnaast nog twee supplementaire stromen: Didactiek en Vertalen.  

In het programma werd nadrukkelijk ruimte gereserveerd voor presentaties van neerlandici van buiten 

de Lage Landen wier moedertaal niet het Nederlands is. Van de 15 keynote sprekers was meer dan de 

helft een spreker met een andere moedertaal dan het Nederlands. Bovendien is voor het eerst op een 

Colloquium Neerlandicum een keynote uitgesproken in het Afrikaans.  

De oproep tot bijdragen had een ongekend hoge respons. Na selectie door de wetenschappelijke 

voorbereidingscommissie hebben uiteindelijk 165 bijdragen een plaats in het programma gekregen. 

Behalve naar wetenschappelijke kwaliteit en diversiteit is daarnaast ook uitdrukkelijk gestreefd naar een 

ruime vertegenwoordiging van jonge onderzoekers. 

 

Thema  Aantal lezingen Aantal posters 

Taalkunde 31 11 

Letterkunde 42 6 

Cultuur 22 6 

Didactiek 19 2 

Vertalen 24 2 
Tabel 2 – Bijdragen Colloquium Neerlandicum 2012, naar thema en soort 

Tijdens de lunches hebben informatieve programmaonderdelen plaatsgevonden. Zo is er een 

informatiemarkt georganiseerd waar alle opleidingen neerlandistiek zich konden presenteren; doel 

hiervan was het vergroten van kennis van elkaars opleidingen. Ook is er een informatiemarkt 

georganiseerd voor uitgevers en aan het vakgebied verwante organisaties.  

Alle regio’s hebben tijdens het colloquium hun regiobijeenkomst kunnen houden. De IVN heeft die 

bijeenkomsten facilitair ondersteund door vergaderruimtes te reserveren en te zorgen voor een hapje en 

een drankje. 
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Halverwege de congresweek zijn culturele excursies in Antwerpen met deskundige gidsen georganiseerd. 

Het programma gaf de volgende keuzemogelijkheden: Museum aan de Stroom, Letterenhuis/ 

Erfgoedbibliotheek, Letterenhuis/Tentoonstelling L.P. Boon, een historische wandeling met Plantin-

Moretus, het Rubenshuis, thematische stadswandeling ‘Dwaallicht’ in het spoor van Elsschot, Museum 

van Hedendaagse Kunst, Middelheim. 

Het congres is afgesloten met een diner tijdens een boottocht over de Schelde. Tijdens die tocht hielden 

Joke van Leeuwen, voormalig stadsdichter van Antwerpen en Hélène Gelèns, poëtisch entertainer, 

enkele voordrachten.  

Een debat over de inhoudelijke en structurele toekomst van de neerlandistiek, én de functie van de IVN 

daarin, is als een rode draad door het colloquium gevlochten. Op verschillende manieren is voorafgaand 

en tijdens het congres aan alle deelnemers inbreng tot de discussie gevraagd.  

Via de informatiemarkt hebben alle docentschappen de identiteit van hun opleiding aan elkaar kunnen 

presenteren, de structuur van de opleiding kunnen verduidelijken, beroepsperspectieven in de eigen 

regio kunnen demonstreren en hun visie op de internationale neerlandistiek naar voren kunnen 

brengen.  

Gedurende de colloquiumweek kwamen diverse gesprekken over het thema tot stand middels ludieke 

acties als het schrijven van spreuken op oud-Hollandse tegeltjes en het uitwisselen van speciaal voor het 

colloquium geprinte visitekaartjes. Individuele perspectieven van een random selectie van 

congresdeelnemers werden onder de loep genomen en gedeeld via 20 interviews. Op de voorlaatste 

avond van het colloquium werd in twee groepen gediscussieerd naar aanleiding van een aantal stellingen 

betreffende de toekomst van de neerlandistiek; deze debatten vonden plaats onder leiding van 

discussieleiders van de Speaker Academy en de Ambassade voor Creatieve Zaken. Op de slotdag van het 

colloquium werd dit plenair afgesloten met een aantal aanbevelingen en suggesties die zullen bijdragen 

aan de verdere visieontwikkeling binnen de vereniging.  

In de randen van het colloquium is eveneens plaats gemaakt voor activiteiten die relevant waren voor 

onze doelgroep. Zo verzorgde het CNaVT een examinatorentraining en vond de vergadering van de 

resonansgroep plaats. Daarnaast organiseerde NL-TERM, de vereniging voor Nederlandstalige 

terminologie, voorafgaande aan de opening van het colloquium, een kort symposium over terminologie 

in relatie tot een ‘andere wereld’. Acht vooraanstaande terminologen lieten hun licht schijnen op 

terminologie in de wereld van het vertalen, het onderwijs, de algemene taal, etc. Dit symposium trok ca. 

60 deelnemers. Voor neerlandici van buiten het taalgebied was dit een uitstekende gelegenheid om 

kennis te maken met het vakgebied van de terminologie.  

De IVN verzorgde voor docenten neerlandistiek die werkzaam zijn buiten het Nederlandse taalgebied, 

accommodatie in het Lindner Hotel of het Ibis in Antwerpen. Vanwege de hoge prijzen van logies in 

Antwerpen was de duur van het colloquium ten opzichte van andere jaren wel met een dag ingekort. Na 

stevige prijsonderhandelingen werd het fraaie Lindner gecontracteerd als congreshotel. Alle docenten 

neerlandistiek die werkzaam zijn buiten het taalgebied en aan het gehele colloquium deelnamen konden 

aanspraak maken op een speciale prijs voor hun verblijf (vijf nachten halfpension in een gedeelde kamer 

voor €100), dankzij de aanzienlijke steun van de Nederlandse Taalunie.  
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Op meerdere dagen heeft het colloquium de aandacht getrokken van de pers. Onder andere De Morgen, 

de Gazet van Antwerpen, het Nederlands Dagblad en Ons Erfdeel hebben een of meerdere publicaties 

gewijd aan het congres. En ook is er een nieuwsitem uitgezonden op Antwerpen TV.  
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3 Publicaties 

Internationale Neerlandistiek 

Ons wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek heeft de reeds eerder ingezette lijn van 

kwaliteitsverbetering en een toename van het aantal bijdragen van auteurs van buiten de Lage Landen 

sterk doorgezet. Standaard worden alle binnengekomen artikelen onderworpen aan een peer review-

procedure. Daarbij wordt een tekst beoordeeld door ten minste een beoordelaar uit de redactie en een 

of twee externe beoordelaars. Door de systematische toepassing van dit double-blind-peer-review-

systeem heeft IN een grote kwaliteitssprong gemaakt.  

Helaas zijn de pogingen om IN te laten opnemen in Thomson Reuters Web of Science (voorheen ISI) 

vooralsnog op niets uitgelopen. In april 2012 kreeg de redactie het bericht: “After careful consideration, 

we determined that Internationale Neerlandistiek would not significantly enrich our collection at this 

time. In our view, the subject matter is adequately addressed in our existing coverage.”  

De redactie stelde eerder al nadrukkelijk dat het vanwege het specifieke profiel van het tijdschrift 

onrealistisch is om uitspraken te doen over het willen bereiken van de A- of ISI-status op een bepaalde 

termijn. Dat belet de redactie echter niet om te blijven streven naar kwaliteitsverbetering. 

IN verschijnt in een oplage van 670 exemplaren. Er zijn in 2012 drie reguliere nummers van IN 

uitgekomen én een extra nummer in de zomer. Zoals inmiddels gebruikelijk is, verschenen de nummers 

in druk nagenoeg gelijktijdig met het e-journal in ‘open access’. Van de 36 bijdragen in de reguliere 

nummers van jaargang 50 waren er 29 afkomstig van auteurs buiten de Lage Landen, waarvan 13 niet-

moedertaligen. Acht artikelen werden afgewezen of teruggetrokken.  

 
 

Artikelen 
 

Kronieken  
 

Besprekingen 
 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

buiten de Lange Landen 
niet-moedertalig 
 

4 5 0 1 15 7 

buiten de Lange Landen 
moedertalig 
 

2 2 0 1 5 13 

uit het taalgebied 
 
 

3 2 3 2 4 3 

totaal  
 

9 9 3 4 24 23 

 Tabel 3 – Bijdragen Internationale Neerlandistiek 2011 en 2012, naar soort bijdrage en talige achtergrond auteur 

 
In het vroege voorjaar van 2012 is een enquête gehouden onder de abonnees van IN. Daarop hebben 83 

respondenten gereageerd. Het waardeoordeel van net iets onder de 2 (1.95) uit 5 stemde tot 
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tevredenheid van de redactie (1 = zeer tevreden; 5 = zeer ontevreden). Er is veel waardevol commentaar 

gegeven dat zowel van taal- als letterkundigen afkomstig bleek te zijn. Globaal gezien ondersteunen de 

resultaten de huidige beleidskoers van IN. Een belangrijke conclusie is dat we er goed aan doen om IN 

zowel in druk als digitaal aan te houden.  

Om verdere internationale samenwerking te stimuleren heeft de vereniging de IN-Publicatieprijs 

ingesteld, voor het beste artikel in IN dat het resultaat is van internationale samenwerking binnen de 

neerlandistiek. Daarbij valt te denken aan verschillende mogelijkheden, zoals een co-auteurschap van 

een auteur van binnen en buiten het taalgebied, van een niet-moedertaalspreker en een 

moedertaalspreker, maar ook andere, vergelijkbare vormen van samenwerking zijn denkbaar. De prijs zal 

eens per drie jaar worden uitgereikt tijdens het Colloquium Neerlandicum, dus voor het eerst in 2015. De 

jury zal in 2013 worden gevormd door de leden van de redactie, aangevuld met een taalkundige en een 

letterkundige, waarvan een intra- en een extramuraal.  

Een hoogtepunt in 2012 betrof het jubileum van Internationale Neerlandistiek, dat dit jaar zijn 50ste 

jaargang beleefde. In een extranummer is, aan de hand van 50 sleutelpublicaties uit de nationale en 

internationale neerlandistiek, waarderend en kritisch teruggekeken op de afgelopen 50 jaar 

vakgeschiedenis. Om het internationale karakter van de neerlandistiek te benadrukken zijn 

‘sleutelpublicaties’ buiten Nederland en Vlaanderen besproken door een neerlandicus uit de ‘Lage 

Landen’ en vice versa. 

De totstandkoming van dit nummer is mogelijk geweest door aanvullende steun van Amsterdam 

University Press, de Nederlandse Taalunie en de Stichting Promotie Internationale Neerlandistiek (SPIN).  

Redactie 

Op de ledenvergadering van augustus 2012 werden de volgende leden van de redactie benoemd: dr. 

Erica van Boven, prof. dr. Siegfried Huigen, prof. dr. Esther Ruigendijk en dr. Ariane van Santen (plv. 

hoofdredacteur). Daarnaast bleven drie posities vacant. De redactie wordt bijgestaan door twee 

recensieredacteuren: Carl de Strycker (letterkunde) en Ulrike Vogl (taalkunde).  

Van de vertrekkende redactieleden, dr. Marion Boers- Goossens, prof. dr. Dirk de Geest, dr. Arie J. 

Gelderblom, prof. dr. Ralf Gruttemeier en prof. dr. Philippe Hiligsmann, is tijdens het colloquium afscheid 

genomen.  

In november 2012 is de zittende redactie teruggetreden vanwege een verschil van visie met het bestuur 

over de mate van zelfstandigheid en de financiële ondersteuning van de redactie. Pogingen om beide 

partijen tot elkaar te brengen zijn helaas niet succesvol geweest. Eind november is bijgevolg een open 

sollicitatieprocedure opgestart om tot een nieuwe redactie te komen. In het voorjaar van 2013 zal een 

speciale benoemingscommissie zich wijden aan de selectie om een vernieuwde redactie te presenteren.  

Chroniqueurs  

De kronieken werden geschreven door een vijftal vaste chroniqueurs: Taalkunde door prof. dr. Matthias 

Hüning, Literatuurwetenschap door prof. dr. Bart Vervaeck, Nederlands voor anderstaligen door drs. 

Alice van Kalsbeek, Kunst & Cultuur door dr. Marion Boers-Goossens, en Maatschappij door dr. Arie Pos. 
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Redactieraad 

In de redactieraad is een zo groot mogelijk aantal regio’s en een diversiteit aan deeldisciplines van de 

neerlandistiek vertegenwoordigd. De raad adviseert de redactie, wijst op mogelijke auteurs vanuit de 

eigen regio, doet suggesties voor recensenten en voedt de redactie met ideeën. In feite fungeren de 

leden van de redactieraad als ambassadeurs in het veld en geven zij gevraagd en ongevraagd advies over 

het beleid van de redactie. Sinds augustus 2012 bestaat de raad uit: dr. Mona Arfs (Noord-Europa), dr. 

Henriette Louwerse (Verenigd Koninkrijk), lic. Eric Mijts (Caribisch gebied), prof. dr. Judit Gera (Centraal-

Europa), Natalia Karpenko MA (Oost-Europa), dr. Marco Prandoni (Middellandse Zeegebied), dr. Sugeng 

Riyanto (Azianië) en prof. dr. Jolanda Vanderwal Taylor (Verenigde Staten en Canada).  

Lage Landen Studies 

In maart is het derde deel uitgekomen van de reeks Lage Landen Studies met de titel Ieder zijn eigen 

Arnon Grunberg, onder redactie van Marleen Mertens, Arie Pos en Dolores Ross. De bundel 

documenteert de dynamiek van vertaling, promotie en receptie van werken van Arnon Grunberg in 

Italië, Spanje, Catalonië, Portugal en Roemenië. Het boek is gepresenteerd op de studiedag ‘Grunberg en 

zijn vertalers’ in Gent. Het eerste exemplaar van de bundel is daarbij aangeboden aan Arnon Grunberg.  

Met uitzondering van deel 1 zullen alle tot nu toe verschenen en geplande delen eveneens in ‘open 

access’ uitkomen en daarmee integraal en vrij consulteerbaar zijn op www.oapen.org. OAPEN is 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.  

Voor 2013 staan drie nieuwe delen gepland. Deze delen zijn inmiddels ver in de reviewfase. Er is 

voldoende belangstelling van auteurs om de reeks probleemloos te continueren. 

De centrale redactie -- bestaande uit Mona Arfs, Irena Barbara Kalla, Lut Missinne, Franco Paris en Olf 

Praamstra -- is in de zomer voor het eerst bijeengekomen. De redactie heeft een werkwijze op schrift 

gesteld die raadpleegbaar is op de website van de vereniging. Hierin worden inhoudelijke, financiële en 

praktische voorwaarden geformuleerd ten behoeve van aankomende auteurs en/of bundelredacties. 

Basisbibliotheek 

In 2012 is de herziening van de basisbibliotheek goeddeels afgerond. De lay-out van de website is 

veranderd en gebruiksvriendelijker gemaakt: de bezoeker komt nu direct op de zoekpagina binnen. De 

zoekfunctie is verbeterd en de resultatenlijst is overzichtelijker geworden.  

Bij de vernieuwde rubrieken is nu ook 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, ondanks toezegging van de 

redacteur, nog geen actualisering ontvangen. Er zijn in totaal 30 rubrieken vastgesteld, waarvan er 

momenteel 24 online zijn.  

 

http://www.oapen.org/
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4 Organisatie  

Bestuur  

De vereniging kent een dagelijks bestuur waarin 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.  

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. 

Verder is er regelmatig overleg tussen de leden van het kernbestuur en tweewekelijks tussen voorzitter 

en directeur. De leden van het groot bestuur zijn welkom bij vergaderingen van het dagelijks bestuur, 

mochten zij zich ten tijde van die vergadering in Nederland of België bevinden.  

Eind 2012 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
 

Kernbestuur   

Dhr. prof. dr. Jan Renkema voorzitter  Universiteit van Tilburg 

Mevr. prof. dr. Maria-Theresia 

Leuker 

vice-voorzitter + 

vertegenwoordiger Duitstalige 

regio 

Universität zu Köln 

Dhr. prof. dr. Wilken Engelbrecht penningmeester + 

vertegenwoordiger Centraal-

Europa 

Univerzita Palackého, 

Olomouc 

Dhr. prof. dr. Dirk De Geest secretaris + vertegenwoordiger 

Nederlandstalige universiteiten in 

België 

KU Leuven 

Dagelijks bestuur   

Dhr. prof. dr. Philippe Hiligsmann lid dagelijks bestuur + 

vertegenwoordiger Franstalig 

gebied 

Université catholique de 

Louvain, Louvain-la-Neuve 

Mevr. dr. Henriette Louwerse lid dagelijks bestuur + 

vertegenwoordiger Verenigd 

Koninkrijk en Ierland 

University of Sheffield 
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Mevr. prof. dr. Els Stronks lid dagelijks bestuur + 

vertegenwoordiger Nederlandse 

universiteiten 

Universiteit Utrecht  

Groot bestuur   

Mevr. dr. Mona Arfs 

 

lid groot bestuur + 

vertegenwoordiger Noord-Europa 

Göteborgs Universitet 

Mevr. drs. Hanne Bongaerts lid groot bestuur + 

vertegenwoordiger Middellandse 

Zeegebied 

Universidad de Salamanca 

Mevr. drs. Hilde Neus lid groot bestuur + 

vertegenwoordiger van het 

Caraïbisch gebied, 

Instituut voor de Opleiding 

van Leraren, Paramaribo 

Mevr. dr. Lilie Mundalifah 

Roosman 

lid groot bestuur + 

vertegenwoordiger Azianië 

Universitas Indonesia 

Jakarta 

Mevr. dr. Jenneke Oosterhoff lid groot bestuur + 

vertegenwoordiger Noord-Amerika 

University of Minnesota 

Mevr. ass.-prof. Larisa E. 

Shishulina 

lid groot bestuur + 

vertegenwoordigerOost-Europa 

Moskous Staatsinstituut 

voor Internationale 

Betrekkingen MGIMO 

Mevr. prof. dr. Dorothea van Zyl lid groot bestuur + 

vertegenwoordiger Zuidelijk Afrika 

Universiteit van 

Stellenbosch 

 
 
Directie en bureau 
 
In 2012 werd de directie gevoerd door mevrouw drs. Tjits Roselaar.  

Het bureau maakt daarnaast gebruik van de diensten van:  

- Mevrouw Marloes van Bergen (organisatieassistentie) 

- Mevrouw Brigit Kolen MA (tekstredactie Internationale Neerlandistiek) 

- Mevrouw Marike Kockmann AA (financiële administratie) 

- De heer drs. ing. Lennard van de Laar (ICT-ondersteuning) 
 

Raad van Advies 

De plaatsen in de Raad van Advies worden ingenomen door personen die op grond van hun kennis en 

ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de vereniging. De leden kijken met een 
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strategische blik naar de omgeving waarin de IVN opereert en geven gevraagd en ongevraagd advies 

over het beleid. Hieronder een overzicht van de raad.  

- Dhr. Dr. h.c. Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Liegend Konijn, stichter en voormalig 

hoofdredacteur van tijdschriften als Ons Erfdeel 

- Dhr. Rijk van Marion RA, oud-partner KPMG Accountants 

- Dhr. prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar middelnederlandse letterkunde aan de 

Universiteit Utrecht 

- Dhr. Dick de Ruiter, oud-voorzitter van de Stichting Fonds tot instandhouding van het 

gedachtegoed van F. de Munnik 

- Dhr. prof. dr. Piet van Sterkenburg, emeritus Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Universiteit 

Leiden; buitengewoon hoogleraar 'De Nederlanden in de wereld', Vrije Universiteit Brussel.  
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5 De vereniging in ontwikkeling  

Samenwerking met gerelateerde organisaties 

In 2012 is door de Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN) toenadering gezocht tot de IVN om de 

mogelijkheden te onderzoeken tot nauwe samenwerking. In een aantal gesprekken is nader verkend in 

hoeverre een nauwe samenwerking voordelen kan hebben voor onze leden. Een uitgebreidere 

informatievoorziening over het vakgebied en activiteiten in Nederland en Vlaanderen kan inderdaad 

aantrekkelijk zijn voor IVN-leden. Dat geldt ook voor de verspreiding van het populariserende LVVN-blad 

Vaktaal .  

De IVN behartigt van oudsher nadrukkelijk de belangen van de neerlandistiek buiten de Lage Landen; de 

LVVN doet dat juist binnen Nederland en Vlaanderen. Een complementaire werking kan echter een 

goede impuls zijn voor het contact tussen neerlandici binnen en buiten het taalgebied. En nu het 

vroegere onderscheid tussen een nationale en internationale oriëntatie niet meer zo sterk aanwezig is, 

kan het samen optrekken in de belangenbehartiging ook inhoudelijk extra mogelijkheden geven.  

Aan de andere kant zijn er ook nog heel wat vragen en kritische bedenkingen. Zo is het niet duidelijk in 

hoeverre de schaalvergroting (vooral via leden uit Nederland) de ‘internationale’ werking van IVN zal 

beïnvloeden; ook de vertegenwoordiging op de colloquia zou voor problemen kunnen zorgen. In 2013 

zullen beide verenigingen verder onderzoeken hoe een eventueel partnership het best uitgebouwd kan 

worden. 

Fondsenwerving 

Om de werking van de vereniging een bredere financiële basis te geven zijn in 2012 voorbereidingen 

getroffen om meer eigen middelen te genereren. Een van de mogelijkheden die in 2013 bekeken zal 

worden in de zoektocht naar externe financiering is crowdfunding. In 2012 is overleg gevoerd met Seeds, 

een online crowdfundingplatform dat ondernemers koppelt aan potentiële investeerders. De vereniging 

heeft bij SPIN een bijdrage aangevraagd om deze zoektocht te ondersteunen.  
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6 Vooruitblik  

Voor het jaar 2013 heeft het bestuur de onderstaande activiteitenagenda opgesteld voor het bureau.  
 

 
BASISACTIVITEITEN 
 

Organisatie 

 Informatieverstrekking 

 Ledencontacten 

 Abonnementenregistratie 

 Systeembeheer 

 Externe vertegenwoordiging IVN 

 Profilering IVN 
 

Bestuur en beheer 

 Ontwerpen en voeren van financieel en personeelsbeleid  

 Opstellen van jaarverslag en meerjarenplan  

 Onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking met gerelateerde organisaties 

 Onderhouden van contacten met de Nederlandse Taalunie  

 Uitbreiden en versterken van Raad van Advies 

 Initiatiefname tot en ondersteuning van projecten  

 Ondersteunen van wetenschappelijke initiatieven 
 

 
MEDIA  
 

Wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek 

 Begeleiden en faciliteren van vorming nieuwe redactie 

 Organisatie redactievergaderingen (2x)  

 Voeren van structureel overleg met hoofdredacteur  

 Voeren van redactiesecretariaat 

 Uitbrengen van het tijdschrift (3x)  

 Zorg dragen voor accurate verschijning van het e-journal 

 Ondersteunen van digitalisering NEM/IN door DBNL 

 Verhogen van aantal publicaties van niet-moedertalige auteurs 

 Evaluatie en opvolging chroniqueurs  

 Vorming jury IN Publicatieprijs 

 Onderhouden van contacten met Amsterdam University Press 

 Bijhouden van webstatistieken e-journal 
 

Publicatiereeks Lage Landen Studies 

 Voeren van incidenteel overleg met voorzitter Centrale redactie 

 Contacten leggen met potentiële auteurs 

 Begeleiden van bundelredacteuren en/of individuele auteurs  
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 Uitbrengen van twee delen/bundels per jaar 

 Onderhouden van contacten met Academia Press 
 

Nieuwsbrieven  

 tweemaandelijks uitbrengen van een digitale nieuwsbrief 
 

Nieuwe media 

 Aanpassen van ontwerp website  

 Wekelijks plaatsen van nieuwsflitsen op de website 

 Regelmatig plaatsen van nieuwsberichten en blogs 

 Ondersteunen van de platforms; desgewenst ontwikkeling van nieuwe platforms 

 Uitvoeren en analyseren van webstatistieken 

 Bijhouden en voeden van IVN-accounts op LinkedIn, Facebook, Twitter 
 

Basisbibliotheek 

 Actualiseren inhoud basisbibliotheek  

 Onderhouden van contacten met redacteuren en klankbordleden 

 Voeren van incidenteel overleg met coördinator basisbibliotheek 
 

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 
 

 
PROJECTEN 
 

Colloquium Neerlandicum 

 Evalueren van colloquium 2012  

 Opstarten van initieel overleg met gastinstelling colloquium 2015 

 Formeren van wetenschappelijke voorbereidingscommissie 2015 

 Vastleggen van hotelaccommodatie 2015  
 

Fondsenwerving 

 Ontplooien van initiatieven om middelen te genereren vanuit publieke en private sector 

Samenwerking met gerelateerde organisaties 

 Nauwere samenwerking met LVVN onderzoeken 
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7 Financieel verslag  

(Concept) Balans per 31 december 2012 

Activa  31 december 2012 31 december 2011 
  

  

 Ref. EUR EUR EUR EUR 
Vlottende activa      
Vorderingen 3     
Debiteuren   1.446  1.055  
Nog te ontvangen subsidies  0  0  
Overige vorderingen en 
vooruitbetaalde bedragen 

  
11.962 

  
13.657 

 

      
   13.408  14.712 
      
Liquide middelen      
Kas  42  41  
ING-bank, lopende rekening  2.884  18.026  
ING-bank, 
rentemeerrekening 

  
7.845 

  
17.204 

 

Post-cheque  21.568  5.431  
Kruisposten  0  0  
      
   32.339  40.702 
      
  

    

   45.747  55.414 
  

    

 

 

Passiva  31 december 2012 31 december 2011 
  

  

 Ref. EUR EUR EUR EUR 
Eigen vermogen 4     
Algemene reserve  2.745  2.745  
Resultaat lopend boekjaar  91  - 0  
Bestemmingsreserve  0  0  
      

   2.836  2.745 
      
Kortlopende schulden 5     
Schulden aan leveranciers  614  12.208  
Vooruit ontvangen subsidies   0  3.000  
Vooruit ontvangen 
contributies 

 575  1.823  

Subsidie colloquium ten 
behoeve van nazorg 2012 

  
15.000 

  
0 

 

Overige schulden  26.722  35.638  
      

   42.911  52.669 
      
  

    

   45.747  55.414 
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Staat van baten en lasten over 2012 

  Werkelijk Begroting Werkelijk 

  2012 2012 2011 

     

 Ref
1

. 

EUR EUR EUR 

     

Baten     

Subsidie Nederlandse Taalunie 8 171.570 186.570 106.780 

Contributies 9 17.396 16.800 15.307 

Projectinkomsten 10 67.301 80.950 6.000 

Overige baten 11 10.936 11.500 10.279 

     

Totaal baten  267.203 295.820 138.366 
     
Lasten     
Personele lasten 12 95.211 92.200 87.959 
Huisvesting 13 295 0 391 
Kantoorkosten 14 4.463 6.750 9.080 
Bestuurs 15 2.746 3.000 3.199 
Publicaties 16 37.351 37.400 27.332 
Reiskosten  17 78 4.500 4.677 
Kosten accountantscontrole  5.620 4.500 5.030 
Overige lasten  0 970 0 
Projectlasten 18 121.348 151.950 2.109 
     

Totaal lasten  267.112 301.270 139.777 

     

Exploitatieresultaat  91 - 5.450 - 1.411 

     

Bijdrage SPIN  0 0 1.411 

     

  91 5.450 0 

     

 

 

Voor een nadere toelichting op de jaarcijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 2012.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Het nummer verwijst naar de paragraaf in de jaarcijfers waar een verdere toelichting gegeven wordt. 


