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Voorwoord 
 

Het jaar 2014 was voor de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) een jaar dat 

gekenmerkt werd door uitbreiding van publicatiemogelijkheden, verdergaande samenwerking met 

andere partnerverenigingen, en intensievere professionele contacten tussen onze 600 leden 

wereldwijd in 40 landen. Met dit ledental hebben wij nu na ruim veertig jaar als belangenorganisatie 

de hoogste dekkingsgraad ooit bereikt. Het totaal aantal docenten Nederlands aan buitenlandse 

academische instellingen wordt geschat op zo’n 700.  

 

In dit jaarverslag leest u onder andere over onze drie publicatiemedia. Ten eerste ons tijdschrift 

Internationale Neerlandistiek, dat een vernieuwd uiterlijk kreeg en ook een grotere digitale 

bereikbaarheid, en waarin nu ook publicatie in onze zustertaal Afrikaans tot de mogelijkheden 

behoort. Ten tweede onze boekenreeks Lage Landen Studies waarin voor het komende jaar weer 

enkele uitgaven staan gepland. En ten derde ons nieuwe, breder toegankelijk tijdschrift Vaktaal dat 

nog juist in 2014 het licht zag. In dit jaarverslag leest u ook over onze digitale Nieuwsbrief in een 

oplage van meer dan 1250 digitale adressen, over onze site met steeds weer nieuwe bezoekers en 

vindt u ook statistieken over onze sociale media waardoor wij onze leden nog beter kunnen bedienen. 

 

De IVN gaat steeds nauwer samenwerken met verenigingen die ook of voor een deel actief zijn op 

het terrein van de Nederlandse taal en cultuur. In 2014 heeft de Landelijke Vereniging van 

Neerlandici onderdak gezocht en gevonden bij de IVN. Wij zijn de Nederlandse Taalunie  (NTU) 

dankbaar voor een subsidie waarmee wij deze ‘inkanteling’ konden realiseren. Zo dragen wij op onze 

manier ook bij aan de éénloketfilosfie, die niet alleen wordt gepropageerd om bezuinigen te 

effectueren. Door deze fusie wordt het nu veel gemakkelijker om contacten in Nederland en 

Vlaanderen met afdelingen Nederlands elders vruchtbaarder in te zetten. Een aardig voorbeeld is ook 

de publicatie die mede verzorgd is door onze inmiddels oud-directeur, Christine van Baalen. Zij heeft 

meegewerkt aan de bundel Ik studeer Nederlands omdat …, een uitgave van het Algemeen 

Nederlands Verbond. Het is een alleraardigst welkomgeschenk voor de student in China of Argentinië, 

in Noorwegen of Marokko, die Nederlands wil studeren. Wij schrijven helaas oud-directeur. Eind 

2014 zag Christine van Baalen zich genoodzaakt om haar werkzaamheden te beëindigen; het 

doktersadvies liet haar geen andere keus. Wij betreuren ten zeerste dit zo onverwachtse en al te 

spoedige vertrek.  

 

In 2014 jaar zijn ook nauwere vormen van samenwerking en overleg gezocht én gevonden met de 

NTU. Graag willen wij als dé belangenorganisatie voor neerlandistiek in de breedste zin van het 

woord onze ervaring en onze netwerken inzetten bij nieuwe initiatieven. Hierbij valt te denken aan 

fondsenwerving voor speciale projecten en beurzen voor buitenlanders die in Nederland en 

Vlaanderen hun studie willen verdiepen, en aan het ondersteunen van uitwisselingsprogramma’s of 

het stimuleren van gezamenlijke studieonderdelen aan universiteiten in diverse landen.  

 

Onze dank gaat uit naar allen die zich ook in 2014 betrokken hebben gevoeld bij onze vereniging. 

Onze leden, subsidieverstrekkers, donateurs en adviseurs zijn wij erkentelijk voor hun bijdragen en 

hun inzet voor onderwijs- en onderzoekprojecten. De redactieleden van ons wetenschappelijk 

tijdschrift bedanken wij voor hun belangeloze inzet om Internationale Neerlandistiek te maken tot 

een tijdschrift waarin neerlandici wereldwijd in publiceren, in nauwe interactie met de neerlandici in 
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de Lage Landen. De leden van de centrale redactie van Lage Landen Studies verdienen een woord 

van dank, nu ze erin geslaagd zijn extra publicatieplannen te stroomlijnen voor het komende jaar. De 

redactie van Vaktaal is er tot onze grote vreugde in geslaagd dat het blad van de Landelijke 

Vereniging van Neerlandici, dat al jarenlang fungeert als een populair-wetenschappelijk tijdschrift, nu 

ook enthousiast beschikbaar wordt gesteld voor de leden van de IVN en hun studenten. 

 

Met deze publicatiemedia als basis zien we vol vertrouwen uit naar 2015, waarin ons Negentiende 

Colloquium Neerlandicum als hoogtepunt van het verenigingsleven wordt gezien. Wij zijn er trots op 

dat wij nu kunnen werken in een professionele organisatie, die ondanks het zo ontijdige vertrek van 

de vorige directeur, erin slaagt om onze leden waar ook ter wereld professioneel te ondersteunen op 

vaak eenzame posten in tijden waarin universiteiten vaak (ten onrechte) bezuinigen op 

geesteswetenschappen. Een bijzonder woord van dank past hier de nieuwe, vaak tijdelijke bezetting 

van het bureau, waar nu sinds december 2014 de voormalig directeur, Tjits Roselaar, voor een aantal 

uren per week als interim-directeur optreedt, bijgestaan door mediamanager Danielle Boon en 

bureaumanager Marloes van Bergen. Zij hebben bijzonder veel extra werk verricht in een periode 

waarin ook de procedure moest starten voor het aanzoeken van een nieuwe directeur. Naar 

verwachting wordt voorzien in een vernieuwde bureau-opzet in de aanloop naar het Colloquium. 

  

 

 Mede namens het bestuur, 

 

Jan Renkema, voorzitter 
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 1  IVN anno 2014 
 

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) is in 1970 opgericht en fungeert sindsdien als 

koepelorganisatie van docenten neerlandistiek aan universiteiten en hogescholen wereldwijd. De 

organisatie heeft als doel het onderwijs en onderzoek in de internationale neerlandistiek te 

stimuleren en te ondersteunen en de studie neerlandistiek onder de aandacht te brengen. Dit 

gebeurt middels de website www.ivnnl.com, het wetenschappelijk tijdschrift Internationale 

Neerlandistiek, de reeks Lage Landen Studies, socialmediakanalen LinkedIn, Facebook en Twitter, en 

natuurlijk het Colloquium Neerlandicum, dat in 2015 in Leiden zal plaatsvinden.  

 

In samenwerking met de Nederlandse en Vlaamse overheid biedt de IVN een podium voor ruim 700 

docenten neerlandistiek aan meer dan 20.000 studenten in 40 landen wereldwijd. Dit gebied strekt 

zich uit van Europa, het Caribisch gebied en Zuid-Afrika tot aan ‘Azianië’. Studenten worden opgeleid 

in richtingen als Nederlands als vreemde of tweede taal, didactiek van de taal en cultuur van de Lage 

Landen, en cultuurgeschiedenis. Te allen tijde staat de internationale neerlandistiek centraal. 

 

Het ledenbestand van onze vereniging is ook het afgelopen jaar toegenomen, zelfs al zijn de 

‘slapende leden’ afgelopen jaren uit het bestand verwijderd. Onderstaande tabel zet enkele 

gegevens op een rijtje: 

 

  

Donateurs Betalende 
leden - 1 
tijdschrift 

Betalende 
leden - 2 
tijdschriften 

Leden tegen 
gereduceerd 
tarief 

Studentleden Leden 
kosteloos  

Totaal 
aantal 
leden 

31-dec-
12 

9 341 0 95 0 138 583 

31-dec-
13 

8 309 0 93 0 143 553 

31-dec-
14 

6 341 10 82 2 147 588 

Tabel 1  Overzicht aantal leden 

 

Dit verslag over 2014 wordt aan alle subsidiënten en overige belanghouders toegestuurd en wordt 

via onze website integraal beschikbaar gesteld aan alle leden. Wij stellen u graag in de gelegenheid 

om op dit jaarverslag te reageren en zien uit naar uw reactie en suggesties. Via bureau@ivnnl.com 

kunt u ons bereiken.  
 

  

mailto:bureau@ivnnl.com
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2  Publicaties 
 

Internationale Neerlandistiek 

Ook in 2014 is Internationale Neerlandistiek als wetenschappelijk tijdschrift van de IVN ingezet om de 

dialoog tussen wetenschappers uit de internationale neerlandistiek te bevorderen. Door middel van 

peer reviews worden aangeleverde artikelen beoordeeld en – indien geaccepteerd – gepubliceerd.  

 

Het blad heeft in 2014 (jaargang 52)  een nieuw uiterlijk gekregen, met een nieuwe kaft en een 

nieuwe bladspiegel voor het binnenwerk. Tevens zijn aanpassingen doorgevoerd om het tijdschrift 

online beter toegankelijk en vindbaar te maken. Net als in voorgaande jaren zijn er in 2014 drie 

nummers uitgebracht in een oplage van 600 stuks: in februari, mei en oktober. Vrijwel gelijktijdig 

verscheen steeds het e-journal in ‘open access’. Van de 35 bijdragen in de reguliere nummers van 

jaargang 52 waren er 21 afkomstig van auteurs buiten de Lage Landen, waarvan 12 niet-

moedertaligen. Artikelen in het aan het Nederlands verwante Afrikaans zijn sinds 2014 ook welkom.  

 

Het blijft echter moeilijk om geschikte kopij te vinden, onder meer doordat de wetenschappelijkheid 

van de aangeboden stukken nogal eens te wensen over laat volgens de redactie en/of de peer 

reviewers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontbrekende onderzoeksvraag of een methode die 

hiaten bevat. In 2014 zijn er negen artikelen ter publicatie aangeboden aan de redactie. Hiervan is er 

één artikel teruggetrokken door de auteur, is één artikel door de redactie afgekeurd, en zijn twee 

stukken door de externe referenten afgekeurd. De overige aangeboden artikelen zijn in IN geplaatst. 

Tabel 2 geeft een overzicht van alle in IN geplaatste stukken, dus inclusief kronieken en recensies. 

 

 Artikelen Kronieken Besprekingen 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Buiten de Lage Landen 
(niet-moedertalig) 

5 3 9 1 1 0 7 9 3 

Buiten de Lage Landen 
(moedertalig) 

2 0 8 1 0 1 13 7 1 

Uit het taalgebied 2 8 12 2 2 2 3 11 2 

Totaal 9 11 29 4 3 3 23 27 6 

Tabel 2 Gepubliceerde bijdragen Internationale Neerlandistiek 2012, 2013 en 2014, naar soort 
bijdrage en talige achtergrond auteur 

 

In Internationale Neerlandistiek worden jaarlijks doorgaans drie typen kronieken gepubliceerd: 

Taalkunde, Literatuurwetenschap en Nederlands als vreemde taal. De kronieken Maatschappij en 

Kunst & Cultuur wisselen elkaar af en verschijnen in de regel dus eenmaal per twee jaar. De 

chroniqueurs geven vanuit internationaal en vergelijkend neerlandistisch perspectief informatie óver 

en hun beargumenteerde visie óp recent verschenen vakliteratuur dan wel vakgerelateerde 

evenementen. 

 

IN-Publicatieprijs 

Om verdere internationale samenwerking te stimuleren heeft de IVN een aantal jaren geleden de IN-

publicatieprijs ingesteld voor het beste artikel in IN dat het resultaat is van internationale 

samenwerking binnen de neerlandistiek. Daarbij valt, aldus de Vereniging, te denken aan 

verschillende samenwerkingsverbanden, zoals een co-auteurschap van auteurs van binnen en buiten 
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het taalgebied, of van een niet-moedertaalspreker en een moedertaalspreker. De jury zal gevormd 

worden door de leden van de redactie, aangevuld met een taalkundige en een letterkundige, 

waarvan er één binnen en één buiten het taalgebied werkzaam is. De prijs kon tot dusverre nog niet 

uitgereikt worden bij gebrek aan artikelen die voldoen aan het criterium van internationale 

samenwerking.   

 

Redactie  

Sinds juni 2013 bestaat de redactie van Internationale Neerlandistiek uit de volgende personen: Prof. 

dr. Wannie Carstens, Noordwes-Universiteit, Dr. Roberto Dagnino , Universiteit van Parijs-4 

Sorbonne, Dr. Carl De Strycker, Poëziecentrum Gent (recensieredactie), Prof. dr. Siegfried Huigen, 

Uniwersytet Wroclawski, Drs. Alice van Kalsbeek, Universiteit van Amsterdam, Dr. Marijke Meijer 

Drees, Rijksuniversiteit Groningen (hoofdredacteur), Dr. Eddy Verbaan, University of Sheffield, Dr. 

Ulrike Vogl, Universität Wien (recensieredactie) en Brigit Kolen MA (redactiesecretaris). 

 

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. In de praktijk wordt van de redactieraad weinig tot niets vernomen.  

  

Sinds augustus 2012 bestaat de redactieraad 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 de reeks Lage Landen Studies worden monografieën en thematische bundels uitgegeven op basis 

van individuele studies en samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers uit de neerlandistiek. 

Lage Landen Studies bevordert bestudering van de Nederlandse taal alsook literatuur en cultuur van 

de Lage Landen in internationaal perspectief. De boeken zijn ‘peer reviewed’, waardoor de 

wetenschappelijke kwaliteit ervan wordt gegarandeerd.  

  

In 2014 zijn geen nieuwe delen verschenen, maar zijn er wel voorbereidende werkzaamheden 

getroffen die naar verwachting zullen leiden tot publicatie van een of twee delen in 2015. Er liggen 

momenteel drie voorstellen voor een publicatie in de LLS-serie die inhoudelijk door de centrale 

redactie zijn goedgekeurd. De centrale redactie behartigt de belangen van de uitgave van de reeks. 

De redactie wordt gevormd door Irena Barbara Kalla, Uniwersytet Wrocławski, Polen (voorzitter), 

Mona Arfs, Göteborgs Universitet, Zweden, Lut Missinne, Westfälische Wilhelms-Universität, 

Duitsland, Franco Paris, Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”, Italië, Olf Praamstra, 

Universiteit Leiden, Nederland. Ondersteuning wordt verleend door het bureau van de IVN. 

 

VakTaal 

Per januari 2014 is de Landelijke Vereniging voor Neerlandici (LVVN) opgegaan in de IVN. Er was 

behoefte aan één grote internationale vereniging, en daarom is besloten de handen ineen te slaan.  
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Sinds deze inkanteling beheert de IVN naast Internationale Neerlandistiek (IN), het peer-reviewed 

wetenschappelijk tijdschrift, een tweede tijdschrift: VakTaal, dat oorspronkelijk een uitgave van de 

LVVN was. Oude nummers van het blad zijn voorlopig digitaal beschikbaar op de website van de 

LVVN: www.lvvn.nl.  

 

De doelstelling van VakTaal is om vier keer per jaar op een gevarieerde en luchtige manier te 

informeren over ontwikkelingen in alle uithoeken van het vakgebied van neerlandici: van het 

leraarsvak tot en met het meest actuele onderzoek, van de mediëvistiek tot en met de moderne 

taalkunde, van de Universiteiten van Antwerpen en Amsterdam tot en met die van Lublin. Het 

tijdschrift is in de loop van 2014 aangepast aan de nieuwe internationale doelgroep onder leiding van 

een deels vernieuwde redactie: 

- Marc van Oostendorp (hoofdredactie, Meertens Instituut)  

- Suzanne Aalberse (Universiteit van Amsterdam) 

- Emma Anbeek van der Meijden (Universiteit Leiden) 

- Jeltje Zijlstra (Huygens Instituut) 

 

Basisbibliotheek 

Het blijft lastig de verschillende rubrieken van de basisbibliotheek te actualiseren, mede door het 

beperkte aantal redacteuren dat deze taak op zich wil nemen. Voor nu blijft de basisbibliotheek 

bestaan, maar over de voortzetting wordt overlegd. 

 

Website: www.ivnnl.com  

De website van de IVN bevat alle informatie die van belang kan zijn voor de leden. Zo is er 

bestuurlijke informatie, een docentenlijst, en overzichten van uitgaven, publicatiemogelijkheden en 

van vacatures te vinden. Ook nieuwsberichten van interessante cursussen, beurzen en congressen 

worden op de website vermeld.  

 

Op de site van de IVN staan ook tientallen blogs van leden, die stuk voor stuk een fascinerend beeld 

geven van het Nederlands als vreemde taal. In 2014 hebben de volgende bloggers de IVN-website 

met hun observaties en ervaringen verrijkt:  

- Monique Zwanenburg Widingsjö (Sollentuna, Zweden)   

- Janneke Diepeveen (Berlijn)  

- Joop van der Horst (Leuven)  

- Renate Sluisdom (Sint Maarten)  

- Mieke Daniëls-Waterman (Jeruzalem) 

- Jo Sterckx (Poznań)  

- Kirsten de Gelder (Moskou)  

- Albert Gielen (Praag)  

- Katerina Rossolovich (Sint-Petersburg)  

 

Nieuwsbrief IVN  

De nieuwsbrief van de IVN is een tweemaandelijks bulletin dat nieuws van het bestuur en van de 

leden bevat. Vakgroepen kondigen hierin congressen aan, roepen op tot bijdragen en doen verslag 

van bijeenkomsten, cursussen en culturele activiteiten. Ook de vorderingen van de organisatie van 

http://ivnnl.com/nieuws.php?c=19&id=759
http://ivnnl.com/nieuws.php?c=14&id=762
http://ivnnl.com/nieuws.php?c=18&id=766
http://ivnnl.com/nieuws.php?c=24&id=771
http://ivnnl.com/nieuws.php?c=11&id=775
http://ivnnl.com/nieuws.php?c=26&id=780
http://ivnnl.com/nieuws.php?c=23&id=795
http://ivnnl.com/nieuws.php?c=27&id=965
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het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum worden erin vermeld. De nieuwsbrief wordt per e-mail 

verspreid en heeft buiten de leden van de IVN nog een aantal andere geïnteresseerde lezers.  

 

Vanaf 2014 is er een nieuw bulletin bijgekomen: de IVN-mededelingen, voorheen LVVN-

mededelingen. Dit nieuwsbulletin wordt ook per e-mail verspreid en zal op de website van de IVN 

worden opgenomen.  

 

Nieuwe media  

De inzet van sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter heeft er sinds 2013 voor gezorgd dat 

de communicatie met de achterban versterkt en vergroot is. De media maken het mogelijk het 

netwerk van neerlandici uit te breiden en onderlinge interacties en discussies te stimuleren. 

 

Er blijven elk kwartaal nieuwe bezoekers op de website bijkomen, een teken dat de digitale aandacht 

groeit. De hiernavolgende tabellen en figuren brengen dit mooi in beeld.  

 

 
Figuur 1 LinkedIn: aantal nieuwe leden sinds de oprichting in juni 2011 

 

 
Figuur 2 LinkedIn: totaal aantal leden sinds de oprichting in juni 2011 

 

 
Figuur 3 LinkedIn: aantal commentaren en discussies sinds de oprichting in juni 2011 

 

Figuur 1, 2 en 3 laten zien hoeveel leden de LinkedIn-groep van de IVN telt sinds de oprichting in juni 

2011 (Figuur 2), en hoe dit aantal geleidelijk aan is toegenomen (Figuur 1). Ook is te zien hoeveel 

commentaren en discussies er in die periode in de groep geplaatst zijn (Figuur 3). De sterke stijging in 

het aantal leden in de beginfase van de groep loopt gelijk met een groter aantal geplaatste 

commentaren en discussies.  
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Figuur 4  Facebook: het aantal vind-ik-leuks voor de Facebookpagina van de IVN in 2014 
 

 
Figuur 5  Facebook: het bereik van een bericht (het aantal mensen waaraan berichten zijn getoond) 

 

Op 1 januari 2014 had de IVN 191 vind-ik-leuks op Facebook; op 31 december was dit aantal 

opgelopen tot 271 (zie Figuur 4). In Figuur 5 is te zien hoeveel mensen de door de IVN geplaatste 

berichten hebben gezien (het bereik van elk bericht).  

 

Maand Aantal 
tweets 

Aantal 
impressions 

Aantal profiel-
bezoeken 

Aantal 
mentions 

Aantal nieuwe 
volgers 

September 2014 14 964 14 1 0 

Oktober 2014 22 1.623 47 2 3 

November 2014 15 2.254 25 0 6 

December 2014 2 762 11 0 1 

Totaal september 
– december 2014  

53 5.603 97 3 10 

Tabel 4 Twitter: het aantal tweets en het effect hiervan op interactie met (potentiële) volgers 

 

Tabel 4 laat statistieken van het Twitteraccount van de IVN zien. Het aantal impressions verwijst naar 

het totaal aantal mogelijke weergaven van een tweet; dit is dus eigenlijk het totale aantal volgers en, 

indien van toepassing, het totale aantal volgers van degenen die een IVN-tweet geretweet hebben. 

Het aantal mentions verwijst naar de keren waarop ‘@IVNNL’ is genoemd op Twitter.  

 

Er lijkt geen sterk verband te bestaan tussen het aantal tweets en het aantal impressions, het aantal 

mentions en het aantal nieuwe volgers dat in diezelfde periode van toepassing is (zie tabel 4). Wel 

lijkt het aantal profielbezoeken toe te nemen als het aantal tweets toeneemt. 
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3  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 2014 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. Johan Vanparys lid dagelijks bestuur + 
vertegenwoordiger Franstalig 
gebied 

Université de Namur 

Mevr. dr. Henriette Louwerse lid dagelijks bestuur + 
vertegenwoordiger Verenigd 
Koninkrijk en Ierland 

University of Sheffield 

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 

Dhr. drs. Herman van der Heide lid groot bestuur + 
vertegenwoordiger 
Middellandse Zeegebied 

Università degli Studi di 
Bologna 
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Mevr. drs. Hilde Neus lid groot bestuur + 
vertegenwoordiger van het 
Caraïbisch gebied 

Instituut voor de Opleiding van 
Leraren, Paramaribo 

Dhr. dr. Jugiarie Soegiarto 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 + 
vertegenwoordiger Oost-
Europa 

Moskous Staatsinstituut voor 
Internationale Betrekkingen 
(MGIMO) 

Mevr. prof. dr. Dorothea van 
Zyl 

lid groot bestuur + 
vertegenwoordiger Zuidelijk 
Afrika 

Universiteit van Stellenbosch 

 

 

Dhr. prof. dr. Philippe Hiligsmann zag zich wegens een drukke agenda genoodzaakt zich terug te 

trekken uit het dagelijks bestuur. In mei 2014 is hij daarom vervangen door dhr. prof. dr. Johan 

Vanparys, die aanblijft tot medio 2015.  

 

Directie en bestuur 

In 2014 werd de directie gevoerd door mevrouw drs. Christine van Baalen die aan het eind van dit 

jaar helaas haar functie neer moest leggen. Van december 2014 fungeerde oud-directeur mevrouw 

drs. Tjits Roselaar als interim-directeur. 

Het bureau maakt daarnaast gebruik van de diensten van:  

- Mevr. Marloes van Bergen (organisatieassistentie)  

- Mevr. Brigit Kolen MA (tekstredactie Internationale Neerlandistiek)  

- Mevr. Marike Kockmann AA (financiële administratie)  

- Mevr. Margot Heerkens MA (projectmedewerker) 

- Dhr. 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 

strategische blik naar de omgeving waarin de IVN opereert en geven gevraagd en ongevraagd advies 

over het beleid. In de Raad van Advies van de IVN hebben nu de volgende personen zitting: 

- Dhr. David Colmer, schrijver en vertaler van voornamelijk Nederlandstalige literatuur 

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

hoofdredacteur van tijdschriften als Ons Erfdeel 

- Mw. prof. dr. Jane Fenoulhet M. Phil., professor of Dutch Studies aan de University College 

London 

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

de Universiteit Utrecht; 

- Dhr. drs. Tiziano Perez, directeur-bestuurder bij het Nederlands Letterenfonds 

- Mevrouw Martine Tanghe lic., Belgische nieuwslezer van de Vlaamse publieke omroep VRT 

(Vlaamse Radio en Televisie)   

- Dhr. em. prof. dr. Willy Vandeweghe, verbonden als vaste secretaris aan de Koninklijke 

Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)  



12 
 

 

4  De vereniging in ontwikkeling 
 

Samenwerking met gerelateerde organisaties 

In 2013 is er een basis gelegd voor een samenwerkingsverband tussen de IVN en de LVVN. Beide 

verenigingen hadden de overtuiging dat de neerlandistiek behoefte heeft aan één grote 

internationale vereniging voor neerlandici. Omdat de IVN deze rol in feite al vervult, is de LVVN per 1 

januari 2014 opgegaan in de IVN. 73 leden van de LVVN hebben daarbij de overstap gemaakt naar de 

IVN.  De vereniging streeft op volle kracht naar het verspreiden en onder de aandacht brengen van 

de neerlandistiek  op nationaal en internationaal niveau. 

 

De inkanteling van de LVVN past ook uitstekend bij de doelstellingen van de Nederlandse Taalunie 

(NTU). Gestreefd wordt immers naar het samenbrengen van verschillende organisaties om de 

onderlinge samenwerking te bevorderen. De samensmelting van de IVN en de LVVN is een sterk 

voorbeeld van het creëren van meerwaarde voor de (inter)nationale neerlandistiek. 
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5  Vooruitblik 
 

Voor het jaar 2015 heeft het bestuur de onderstaande activiteitenagenda opgesteld voor het bureau. 

 

BASISACTIVITEITEN 

Organisatie 

 Informatieverstrekking  

 Ledencontacten 

 Abonnementenregistratie 

 Systeembeheer  

 Externe vertegenwoordiging IVN 

 Profilering IVN  

 Ledenwerving 

Bestuur en beheer 

 Ontwerpen en voeren van financieel beleid 

 Opstellen van jaarverslag 2014  

 Opstellen van meerjarenplan 2016 – 2020 

 Onderhouden van contacten en intensivering van samenwerking met de Nederlandse 
Taalunie 

 Samenkomst Raad van Advies IVN /Comité van Aanbeveling NTU 

 Initiatief nemen tot samenwerking met andere partners in het werkveld 

 Ondersteunen van wetenschappelijke initiatieven  

 Voorbereiding van andere huisvesting Bureau 

MEDIA 

Wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek  

 Faciliteren van de redactie 

 Organisatie redactievergaderingen (2x) 

 Onderhouden van de contacten met hoofdredacteur en redactiesecretariaat  

 Zorg dragen voor accurate druk, verzending en verschijning van het tijdschrift ook in open 
access (3x)  

 Ondersteunen van digitalisering NEM/IN door DBNL  

 Onderhouden van contacten met Amsterdam University Press op het gebied van druk, 
verzending en financiën  

 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 in samenwerking met de 
redactie  

 Uitbrengen van een à twee delen/bundels per jaar 

 Onderhouden van contacten met Academia Press 

Populairwetenschappelijk tijdschrift VakTaal  

 Faciliteren van de redactie en redactieraad 

 Onderhouden van de contacten met hoofdredacteur  

 Zorg dragen voor accurate druk, verzending en verschijning van het tijdschrift, ook op het 
gesloten deel van de IVN-site (4x)  

 Onderhouden van contacten met de drukker, inzake druk, verzending en financiën 
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Nieuwsbrieven 

 Tweemaandelijks uitbrengen van een digitale nieuwsbrief  

 Regelmatig uitbrengen van een digitale nieuwsbrief voorheen door de LVVN 

Nieuwe media  

 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 en formuleren van beleid daarop  

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

Databanken op website in samenwerking met de Nederlandse Taalunie  

 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  

 Overleg wetenschappelijke voorbereidingscommissie Universiteit Leiden 

 Overleg Colloquiumcommissie  

 Contractueren van diverse leveranciers van diensten 

 Uitwerken van inhoudelijk, cultureel en randprogramma  

 Communicatie met leden, deelnemers en sprekers 

 Webpagina’s Colloquium Neerlandicum 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  

 Opzetten van coachingstraject van jonge auteurs bij het publiceren  

 Valorisatie van (wetenschappelijke) lezingen van het colloquium 
Fondsenwerving in samenwerking met de Nederlandse Taalunie  

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

Balans per 31 december 2014 

Activa  31 december 2014 31 december 2013 
  

  

  EUR EUR EUR EUR 
      
Vlottende activa      
Vorderingen      
Debiteuren   198  1.798  
Overige vorderingen en 
vooruitbetaalde bedragen 

  
1.068 

  
8.762 

 

      
   1.266  10.560 
      
Liquide middelen      
Kas  121  99  
ING-bank, lopende rekening  15.103  4.298  
ING-bank, 
rentemeerrekening 

  
3.807 

  
16.337 

 

Post-cheque  9.253  5.658  
      
   28.284  26.392 
      
      
  

    

   29.550  36.952 
  

    

 

 

Passiva  31 december 2014 31 december 2013 
  

  

  EUR EUR EUR EUR 
      
Eigen vermogen      
Algemene reserve  1.716  2.836  
Resultaat lopend boekjaar  0  -1.120  
Bestemmingsreserve  0  0  
      

   1.716  1.716 
      
Kortlopende schulden      
Schulden aan leveranciers  803  10.494  
Vooruitonvangen subsidies   13.000  0  
Vooruitontvangen contributies  830  545  
Overige schulden  13.201  24.197  
      

   27.834  35.236 
      
      
      
  

    

   29.550  36.952 
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Staat van baten en lasten over 2014 

 

  Werkelijk Begroting Werkelijk 

  2014 2014 2013 

     

  EUR EUR EUR 

     

Baten     

Subsidie Nederlandse Taalunie  78.721 91.761 75.857 

Contributies  17.783 17.425 15.153 

Projectinkomsten  0 0 15.000 

Overige baten  0 300 0 

     

Totaal baten  96.504 109.486 106.010 
     
Lasten     
Personele lasten  64.941 63.770 63.424 
Huisvesting  0 0 0 
Kantoorkosten  5.497 4.100 5.282 
Bestuur  2.733 3.500 2.576 
Publicaties  17.132 36.620 28.817 
Reiskosten   804 2.500 1.738 
Kosten accountantscontrole  4.897 5.000 5.189 
Overige lasten  147 500 104 
Projectlasten  1.315 0 0 
     

Totaal lasten  97.466 115.990 107.130 

     

Exploitatieresultaat  -962 -6.504 -      1.120 

     

Bijdrage SPIN  962 6.504 0 

     

  0 0 - 1.120 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


