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1. VOORWOORD

De Internationale Vereniging voor Neer-
landistiek kijkt wederom terug op een jaar 
waarin veel is gebeurd. 

De zomercursus in Gent was zeer geslaagd, 
de studenten waren enthousiast en de docen-
ten ook. Dit is dus zeker een cursus die voor-
ziet in een behoefte. De IVN blijft het echter 
jammer vinden dat er nog maar één zomer-
cursus is voor een bepaalde groep studenten. 
Wij blijven daarom graag in gesprek over 
hoe het zomercursusaanbod aan te vullen 
met een cursus op A2-niveau, omdat wij de 
doelgroep voor deze cursus willen blijven 
bedienen. Ook is het te betreuren dat de sup-
pletieregeling aan middelen heeft ingeboet. 
Ook hiervoor blijft de IVN zich inzetten de 
regeling weer volwaardig te maken. In 2017 
is na een aantal jaren van leegte de project-
subsidieregeling weer ingesteld. Er zijn aan-
vragen voor ingediend en projectsubsidies 
toegekend. Dit is uitstekend nieuws voor de 
internationale neerlandistiek. 

Het wetenschappelijk tijdschrift Internatio-
nale Neerlandistiek is driemaal uitgekomen 
met een nummer en deel 9 van de reeks 
Lage Landen Studies is verschenen in 2017. 
Het tijdschrift VakTaal is zoals gepland 
viermaal verschenen in 2017. 

In 2017 heeft de IVN met een subsidie van 
OC en W een omvangrijk onderzoek uitge-
voerd om de gevolgen van recente bezui-
nigingen voor de internationale neerlan-
distiek in kaart te brengen. De IVN wil de 
Vlaamse en Nederlandse politiek oproepen 
om het roer om te gooien, om samen te in-
vesteren in het Nederlands in de wereld. De 
IVN heeft naar aanleiding van dit veldon-
derzoek het rapport ‘De staat van het Ne-
derlands in de wereld’ uitgebracht. Het rap-
port geeft inzicht in de reikwijdte en impact 
van de internationale neerlandistiek. Voor 

dit rapport is intensief samengewerkt met 
de adviesraad van het onderzoek. In deze 
raad hadden vertegenwoordigers van alle 
regio’s zitting. De IVN is deze adviesraad 
zeer erkentelijk en heeft deze samenwer-
king als zeer positief en prettig ervaren. 

Voor het rapport is een kaart gemaakt van 
alle plekken in de wereld waar hoger on-
derwijs Nederlands wordt gedoceerd, deze 
kaart is nog steeds in progressie. Dit geeft 
aan dat de wereldwijde neerlandistiek be-
weegt en leeft. 

Voor het jaar 2018 heeft het bestuur vast-
gesteld op welke wijze de vereniging haar 
kerntaken zal invullen en uitwerken. Onder 
het kopje vooruitblik 2018 vindt u een be-
schrijving van de voorgenomen activiteiten 
en de te behalen resultaten op hoofdlijnen. 
Het twintigste Colloquium Neerlandicum 
speelt hier een hoofdrol. Net als het toe-
komstproject dat een vervolg is op het ge-
noemde veldonderzoek.

Onze dank gaat uit naar allen die in 2017 
op enigerlei wijze betrokken zijn geweest 
bij de IVN. Onze leden, subsidiënten en do-
nateurs bedanken wij voor hun bijdragen. 
Ook de redacteurs van de publicaties van 
de IVN zijn wij grote dank verschuldigd. 
Hun enthousiasme en inzet heeft gezorgd 
voor de verschillende uitgaven in 2017. Onze 
bloggers en klankbordleden bedanken wij 
voor hun inzet om de website te maken tot 
een levendige plaats voor digitale informa-
tie-uitwisseling. 

Mede namens het bestuur, 

 

Drs. Iris van Erve, directeur    
Prof. dr. Matthias Hüning, penningmeester
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2. ALGEMEEN

2.1. Naam en zetel
De vereniging draagt volgens de statuten 
de naam Internationale Vereniging voor 
Neerlandistiek. De stichting is statutair 
gevestigd in ’s-Gravenhage. Het kantoor is 
sinds 2016 gevestigd in Utrecht. 

2.2. Activiteiten
De Internationale Vereniging voor Neer-
landistiek is opgericht in 1970 en heeft ten 
doel de stimulering en ondersteuning van 
onderwijs en onderzoek aan instellingen 
van (para)wetenschappelijk onderwijs en/of 
onderzoek, waaronder met name begrepen 
tolken- en vertalersopleidingen en HBO-le-
rarenopleidingen (universiteiten) wereld-
wijd, met als kerndomeinen: 

•  Nederlands als tweede of vreemde taal
•  Vergelijkende taal- en literatuur-

wetenschap
•  Didactiek van de taal en cultuur van  

de Lage Landen
•  Cultuurgeschiedenis en interculturele 

communicatie

Ook het bijdragen tot de vermeerdering 
van de kennis van en het begrip voor de 
neerlandistiek en voor de cultuur van het 
Nederlandse taalgebied binnen en buiten 
het Nederlands taalgebied, behoort tot de 
kerndomeinen.
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3. IVN ANNO 2017

De Internationale Vereniging voor Neer-
landistiek biedt een internationaal podium 
voor neerlandistiek in de volle breedte. Ze 
ziet als haar belangrijkste taak het stimule-
ren en ondersteunen van het onderwijs en 
het onderzoek in de neerlandistiek, met als 
kerndomeinen Nederlandse taal- en letter-
kunde, Nederlands als vreemde of tweede 
taal, vergelijkende taal- en literatuurweten-
schap, didactiek van de taal en cultuur van 
de Lage Landen, cultuurgeschiedenis en 
interculturele communicatie. 

De IVN biedt haar leden en andere geïnte-
resseerden een podium voor de studie neer-
landistiek in de ruimste zin van het woord, 
door informatieverstrekking op de website, 
de uitgave van het wetenschappelijk tijd-
schrift Internationale Neerlandistiek, de uit-
gaven van de reeks Lage Landen Studies, de 
uitgave van het populairwetenschappelijke 
tijdschrift VakTaal, het publiceren van di-

gitale nieuwsbrieven en de organisatie van 
het driejaarlijks wereldcongres Colloquium 
Neerlandicum, waar de internationale neer-
landistiek centraal staat. 

Aan zo’n 175 universiteiten in het buitenland 
doceren ongeveer 700 docenten in 40 landen 
aan meer dan 15.000 studenten neerlandis-
tiek. 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.’

Het ledenbestand van de IVN is afgenomen. 
Dit heeft mede te maken met het opschonen 
van het ledenbestand en het afvoeren van 
wanbetalers. 

 
Overzicht aantal leden 

Jaar donateurs ereleden betalend gereduceerd studenten kosteloos Totaal

Dec 2017 8 3 349 82 5 155 594
Dec 2016 10 3 358 101 2 148 622 
Dec 2015 9 3 375 94 1 152 634
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4. PUBLICATIES

4.1. Internationale Neerlandistiek
4.1.1. Over IN
Internationale Neerlandistiek (IN) is het peer 
reviewed wetenschappelijk tijdschrift van 
de Internationale Vereniging voor Neerlan-
distiek. Het tijdschrift bevordert de dialoog 
tussen alle wetenschappers die werkzaam 
zijn op het gebied van de internationale neer-
landistiek. Internationale Neerlandistiek on-
derzoekt de Nederlandse taal- en letterkunde 
in ruime zin. Daarnaast heeft het aandacht 
voor interculturele aspecten van de subdisci-
plines communicatiewetenschap, didactiek 
en nieuwe technologie in de vakbeoefening, 
het verloop van canoniseringsprocessen, 
vertalen, culturele studies en de cultuur van 
de Lage Landen. Het tijdschrift is in zoverre 
uniek dat het in grotere mate dan andere Ne-

derlandstalige tijdschriften op het vakgebied 
qua vraagstelling, methode en object een 
internationaal vergelijkende en qua auteurs, 
lezers en verspreiding een internationale 
dimensie heeft.

Ons wetenschappelijk tijdschrift Inter-
nationale Neerlandistiek is opgenomen in 
ERIH PLUS: de European Reference Index 
for the Humanities and the Social Sciences. 
ERIH PLUS is ontwikkeld door Europese 
onderzoekers onder leiding van de Standing 
Committee for the Humanities (SCH) van 
de European Science Foundation (ESF). Om 
opgenomen te worden in ERIH PLUS moeten 
wetenschappelijke tijdschriften voldoen aan 
de door hen gestelde benchmarks. Vervol-
gens vindt een peerreviewronde plaats door 
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een expertpanel dat samengesteld wordt uit 
veertien humanitaire disciplines. Het uit-
gangspunt van ERIH is het mogelijk maken 
van global visibility van kwalitatief goed 
academisch onderzoek op het gebied van de 
humanitaire wetenschappen. De ERIH-index 
zorgt ervoor dat onderzoekers het nationaal 
en internationaal belang van hun onderzoek 
beter voor het voetlicht kunnen brengen. 

Internationale Neerlandistiek is een peer re-
viewed tijdschrift. Artikelen worden beoor-
deeld door twee of meer (anonieme) beoor-
delaars uit de redactie en/of uit een groep 
van externe adviseurs. Op basis van de 
evaluaties besluit de redactie een ingediend 
artikel ofwel te accepteren voor publicatie – 
eventueel nadat opmerkingen en suggesties 
van de beoordelaars zijn verwerkt in een 
nieuwe versie – ofwel af te wijzen. Naast 
artikelen bevat het tijdschrift kronieken en 
besprekingen.

Internationale Neerlandistiek is een perio-
dieke publicatie. Het tijdschrift verschijnt 
drie keer per jaar: in februari, mei en okto-
ber. IN wordt uitgegeven door Amsterdam 
University Press. 
Het tijdschrift wordt bij een lidmaatschap 
automatisch en zonder verdere bijkomende 
kosten aan de leden van de IVN ter beschik-
king gesteld. 

4.1.2. Nieuw in 2017
Internationale Neerlandistiek – jaargang 55 – 
heeft een oplage van ca. 600 exemplaren. In 
2017 zijn drie nummers van IN uitgekomen. 
Zoals gebruikelijk verschenen de nummers 
in druk nagenoeg gelijktijdig met het e-jour-
nal in open access. Van de 26 bijdragen in de 
nummers van jaargang 55 waren er 10 af-
komstig van auteurs buiten de Lage Landen. 
Er zijn 8 niet-moedertaligen die een bijdrage 

hebben geleverd: 4 van buiten en 4 van bin-
nen de Lage Landen. Drie artikelen werden 
afgewezen. 

4.1.3. Redactie 
De redactie van Internationale Neerlandis-
tiek bestaat uit de volgende leden:
•  prof. dr. W.A.M. (Wannie) Carstens, 

 Noordwes-Universiteit
•  R. (Roberto) Dagnino M.A., Rijksuniversi-

teit Groningen
•  dr. C. (Carl) De Strycker, Poëziecentrum 

Gent / Universiteit Gent
•  prof. dr. S. (Siegfried) Huigen, Uniwersytet 

Wrocławski
•  drs. A.A.M. (Alice) van Kalsbeek, Universi-

teit van Amsterdam
•  dr. M. (Marijke) Meijer Drees, Rijksuniver-

siteit Groningen, hoofdredacteur
•  dr. G. (Gerdi) Quist, University College 

London
•  dr. U. (Ulrike) Vogl M.A., Universität Wien

Redactiesecretaris was in 2017 Sjors van Ooij.

4.1.4. Redactieraad 
De redactieraad 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 onge-
vraagd advies over het beleid van de redac-
tie. In de redactieraad hebben zitting:

•  dr. Henriette Louwerse, Sheffield,  
vertegenwoordiger van het Verenigd  
Koninkrijk 

•  prof. dr. hab. Judit Gera, Budapest,  
vertegenwoordiger van Centraal-Europa

•  dr. Marco Prandoni, Bologna, vertegen-
woordiger van het Middellandse  
Zeegebied
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•  dr. Mona Arfs, Göteborg, vertegen-
woordiger van Noord-Europa

•  lic. Eric Mijts, Oranjestad, vertegen-
woordiger van het Caribisch gebied

•  dr. Sugeng Riyanto MA, Jakarta,  
vertegenwoordiger van Azianië

•  prof. dr. Jolanda Vanderwal Tay-
lor,  Wisconsin, vertegenwoordiger 
van  Canada en de Verenigde Staten

•  Natalia Karpenko MA, Kiev, vertegen-
woordiger van Oost-Europa

4.2. Lage Landen Studies
4.2.1. Over LLS
Lage Landen Studies (LLS) is de reeks van 
de Internationale Vereniging voor Neerlan-
distiek. In deze serie worden monografieën 
en thematische bundels uitgegeven die het 

resultaat zijn van zowel individuele studies 
als van samenwerking tussen wetenschap-
pers die werkzaam zijn op het gebied van 
de neerlandistiek. De reeks bevordert be-
studering van de Nederlandse taal alsook 
literatuur en cultuur van de Lage Landen in 
internationaal perspectief. 

Met uitzondering van deel 1 zijn alle tot nu 
toe verschenen delen eveneens in open ac-
cess uitgekomen. Ze zijn daarmee vrij consul-
teerbaar op www.oapen.org. OAPEN is een 
consortium van Europese University Presses 
dat zich – met steun van de Europese Unie 
– ten doel heeft gesteld om een thematisch 
geordende bibliotheek op te bouwen van 
Europese, peer reviewed, monografieën in de 
humane en sociale wetenschappen. 

1
Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek • dertigste jaargang – nr 1 – 2017

VakTaal
 2 Ten geleide 
 3  Een hoop taal: Poep
 4  Vermoeiende kinderen
 5  ‘Dus jij wilt docent worden?’ 
 6  Goed onderwijs is geen wedstrijd
 8  Niet elke wedstrijd  

kent verliezers
 9  Rutte en een kerncompetentie  

in zijn vak: taal
 10  Een dag Nederlands  

studeren in Ponzańń(Polen)
 12  Canon in crisistijd
 14  Les liaisons dangereuses  

tussen ‘ik’ en ‘wij’
 16  De kosten van de macht
18  De internationale positie van  

de Nederlandse taal en cultuur
19  Afscheidscollege van dr. Ingrid 

van Alphen over taal en gender
20  Grammatica in het wild V: 

De golvende badmeester

1
Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek • dertigste jaargang – nr 3 – 2017

VakTaal

 2 Ten geleide 
 3  Een hoop taal: Als vrouw
 4  Middelnederlandse taalvaardigheid 

– online uiteraard…
 6  Waar de uitzondering niet de  

regel zou moeten zijn
  8  Neerlandistiek en de multi-helix
 10  Knipogen en knarsetanden  

in Boekarest
 11  Het schoolvak Nederlands vandaag 

– en in de toekomst
 12  Ik hou van ons vak en  

ik wil ervoor vechten
 14  ‘Straattaal’ 1997-2017
 16  Gerard Reve is een Brit
 18  Criticus of  wetenschapper?  

Onderzoek naar de disciplinaire 
identiteit van de letterkundige 
neerlandistiek

20  Veldonderzoek: troeven en  
wensen van de internationale  
neerlandistiek

22  Mijn ervaringen als student  
Nederlands in Nederland

24  Straks heeft het Nederlands  
nog een apprehensive!

http://www.oapen.org
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4.2.2. Nieuw in 2017
Register 
De Nederlandse afdeling van Stockholm 
University heeft in 2017 een aanvraag gedaan 
voor Lage Landen Studies om opgenomen te 
worden in the Norwegian Register for Scien-
tific Journals, Series and Publishers (https://
dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmPro-
sedyrer.action?request_locale=en) en dit is 
gelukt. Lage Landen Studies is in dit register 
opgenomen en heeft de hoogste ranking (1) 
toegekend gekregen (https://dbh.nsd.uib.no/
publiseringskanaler/KanalForlagInfo.acti-
on?id=26772&bibsys=false). 

Dit register wordt aan universiteiten ge-
bruikt om publicaties te beoordelen en of ze 
al dan niet erkend kunnen worden binnen 
de ranking 1, 2 of 3. Elk vak (elke afdeling) 
krijgt een deel van de jaarlijkse toelage 
uitbetaald op basis van het aantal publica-
ties (waarbij een 1-publicatie het hoogste 
scoort). Aangezien Lage Landen Studies 
een relevant kwalitatief wetenschappelijk 
profiel heeft en met anonieme peer review 
werkt, is het opgenomen met de hoogste 
ranking. Aangezien de druk aan universitei-
ten steeds hoger wordt wat betreft publica-
ties en ranking, is het uitstekend dat Lage 
Landen Studies opgenomen is in dit register.

Deel 9
In 2017 is deel 9 van de reeks verschenen:

Lage Landen Studies 9. Lut Missinne & 
Jaap Grave, Tussen twee stoelen, tussen twee 
vuren. Nederlandse literatuur op weg naar 
de buitenlandse lezer.

Thema: Literaire vertalingen met Neder-
lands als brontaal

De aandacht in deze bundel gaat vooral 
naar kwesties die met de productiezijde 
van het literaire transferproces te maken 
hebben. Daarbij staan literaire vertalingen 
centraal met het Nederlands als brontaal. 

De bijdragen zoeken antwoorden op de 
vraag wat er met een Nederlandstalig 
boek gebeurt vanaf de originele versie tot 
zijn aankomst bij een anderstalige lezer. 
Daartoe werd onderzoek verricht naar 
leesrapporten, uitgeversarchieven, publi-
catiegeschiedenissen, collectievormers, 
subsidiërende instanties en ervaringsbe-
richten van de vertalers zelf. 

4.2.3. Centrale redactie 
•  Annika Johansson, Universiteit Stock-

holm, Zweden
•  Irena Barbara Kalla (voorzitter), Uniwer-

sytet Wrocławski, Polen 
•  Lut Missinne, Westfälische Wilhelms-Uni-

versität, Duitsland
•  Franco Paris, Università degli Studi di 

Napoli «l’Orientale», Italië 
•  Olf Praamstra, Universiteit Leiden,  

Nederland
•  Alfred Schaffer, Universiteit Stellenbosch, 

Zuid-Afrika

4.3. VakTaal 
4.3.1. Over VakTaal
Voortvloeiend uit de samenvoeging van de 
LVVN met de IVN heeft de IVN er een mooi 
tijdschrift bijgekregen, VakTaal, waarin 
op journalistieke wijze informatie wordt 
verschaft over die aspecten van het vak 
waarvan neerlandici (uit welke discipline 
of beroepssector ook) op de hoogte moeten 
blijven en die niet zo makkelijk toegankelijk 
zijn via de verschillende vaktijdschriften.

VakTaal wil geen wetenschappelijk tijd-
schrift zijn, daarvoor heeft de IVN al het 
tijdschrift Internationale Neerlandistiek, 
maar vooral informeren over neerlandis-
tiek in de volle breedte: de letterkunde, de 
taalkunde én de taalbeheersing. Ook onder-
werpen uit het (middelbaar) onderwijs en de 
neerlandistiek extra muros komen aan bod. 
Bovendien bevat ieder nummer een groot 
aantal heel verschillende genres: een inter-
view, een reportage, columns, enzovoort.

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmProsedyrer.action?request_locale=en
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmProsedyrer.action?request_locale=en
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmProsedyrer.action?request_locale=en
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalForlagInfo.action?id=26772&bibsys=false
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalForlagInfo.action?id=26772&bibsys=false
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalForlagInfo.action?id=26772&bibsys=false
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Dat maakt VakTaal een prettig blad om te 
lezen: een keer per kwartaal wordt u hele-
maal bijgepraat over wat er allemaal leeft in 
het vak. Maar we hopen dat het blad boven-
dien op verschillende manieren kan worden 
ingezet. In het onderwijs bijvoorbeeld: de 
uiteenlopende teksten zijn volgens ons uit-
stekend geschikt voor onderwijs Nederlands. 
Gevorderde cursisten NT2 zouden bijvoor-
beeld best eens kunnen discussiëren over 
een artikel waarom buitenlandse studenten 
Nederlands willen leren; een toets op de mid-
delbare school zou best eens een opiniërend 
stuk over de Reinhardt kunnen bevragen.

Leden van de IVN kunnen – na inlog op de 
website – de verschenen exemplaren online 
bekijken. Leden kunnen eveneens kiezen 

voor een gecombineerd lidmaatschap, met 
toezending van zowel Internationale Neer-
landistiek als VakTaal in druk.

4.3.2. Nieuw in 2017
VakTaal verschijnt vier keer per jaar, eens 
per kwartaal. In 2017 zijn vier nummers van 
VakTaal verschenen: nummer 1, 2, 3 en 4 van 
de dertigste jaargang. Ook zijn er twee re-
dactieleden tot de redactie toegetreden: Ine 
Kiekens en Cora van de Poppe. 

Ine Kiekens, Universiteit Antwerpen, be-
haalde een Bachelor en Master Taal- en 
Letterkunde: Nederlands-Frans aan de 
Universiteit Gent. Ze schreef haar thesis 
over apocalyptische motieven in het oeuvre 
van de Middelnederlandse auteur Jacob van 



– 15 –– 14 –

Maerlant (gestorven rond 1300). Ze studeer-
de eveneens de interuniversitaire Master Li-
teratuurwetenschappen, een samenwerking 
tussen de KU Leuven, Universiteit Gent, 
Vrije Universiteit Brussel en Universiteit 
Antwerpen. Ze schreef haar tweede thesis 
over de verspreiding en doorwerking van 
het veertiende-eeuwse Middelnederlandse 
traktaat Vanden twaelf dogheden.

Cora van de Poppe, Universiteit Utrecht, is 
promovenda in het project Language Dyna-
mics in the Dutch Golden Age. Dit interdis-
ciplinaire project onderzoekt taalvariatie 
binnen vroegmoderne auteurs vanuit een 
taal- en letterkundig perspectief (intra-au-
teur variatie). Op dit moment focust haar 
onderzoek zich op de manier waarop taalva-

riatie bijdroeg aan de constructie van herin-
neringen in de vroegmoderne samenleving.

4.3.3. Redactie 
De redactie van VakTaal bestaat nu uit:
•  Suzanne Aalberse, Universiteit van  

Amsterdam
•  Iris van Erve, Internationale Vereniging 

voor Neerlandistiek, eindredacteur
• Ine Kiekens, Universiteit Antwerpen
• Janneke Louwerse, Hogeschool Rotterdam
•  Marc van Oostendorp, Universiteit Leiden, 

hoofdredacteur
• Cora van de Poppe, Universiteit Utrecht
• Truus de Wilde, Freie Universität Berlin
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5. MEDIA 

5.1. Website: www.ivn.nu 
De website van de IVN bevat alle informatie 
die van belang kan zijn voor de leden. Zo is 
er bestuurlijke informatie, een docenten-
lijst, en zijn er overzichten van uitgaven, 
publicatiemogelijkheden en vacatures te 
vinden. Ook nieuwsberichten over interes-
sante cursussen, beurzen en congressen 
worden op de website vermeld. 

Op de site van de IVN staan tientallen blogs 
van leden, die stuk voor stuk een fascine-
rend beeld geven van de Nederlandse taal, 
literatuur en cultuur. In 2017 hebben de 
volgende bloggers de IVN-website met hun 
observaties en ervaringen verrijkt: 

• Joop van der Horst (Leuven) 
• Mieke Daniëls-Waterman (Jeruzalem) 
• Albert Gielen (Praag) 
• Mechteld Jansen (Amsterdam)
• Hanneke Eggels (Nederland)
• Meritha Paul-van Voorden (Basel)
 
De website is in 2016 geheel vernieuwd en 
aan de eisen van de moderne tijd aangepast. 
Ook het beeld is geactualiseerd. Er is een 
begin gemaakt met het herzien van de da-
tabase van de IVN, het ledenbestand en het 
financieel beheer. 

5.2. Nieuwsbrief IVN 
De nieuwsbrief van de IVN is een twee-
maandelijks bulletin dat nieuws van het 
bestuur en van de leden bevat. Vakgroepen 
kondigen hierin congressen aan, roepen op 
tot bijdragen en doen verslag van bijeen-
komsten, cursussen en culturele activitei-
ten. Ook de vorderingen van de organisatie 
van het driejaarlijkse Colloquium Neerlan-
dicum worden erin vermeld. De nieuwsbrief 
wordt per e-mail verspreid en heeft buiten 
de leden van de IVN nog een aantal andere 
geïnteresseerde lezers. 

Sinds 2014 is er een nieuw bulletin bijge-
komen: de IVN-mededelingen, voorheen 
LVVN-mededelingen. Dit nieuwsbulletin 
wordt ook per e-mail verspreid en zal op de 
website van de IVN worden opgenomen. 
Ook is er een nauwe samenwerking ont-
staan met het online tijdschrift voor taal- en 
letterkundig onderzoek: www.neerlandis-
tiek.nl. 

5.3. 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. Deze 
media maken het mogelijk het netwerk van 
neerlandici uit te breiden en onderlinge 
interacties en discussies te stimuleren. 
Nieuwsberichten van de website van de IVN 
en andere nieuwswaardigheden worden 
geplaatst op de facebookpagina van de IVN 
en – aangepast – via Twitter verspreid. 



– 18 –

6. VELDONDERZOEK 

6.1. Onderzoek internationale  
neerlandistiek
De IVN heeft met een subsidie van OC en W 
een veldonderzoek uitgevoerd om de gevol-
gen van recente bezuinigingen voor de in-
ternationale neerlandistiek in kaart te bren-
gen. De IVN wil de Vlaamse en Nederlandse 
politiek oproepen om het roer om te gooien, 
om samen te investeren in het Nederlands 
in de wereld.

De toekomst van het Nederlands is onder-
werp van discussie in Vlaanderen en Ne-
derland. Vooral in het hoger onderwijs is er 
sprake van verengelsing. Daardoor is er de 
dreiging van generaties afgestudeerden die 
hun moedertaal niet meer op academisch 
niveau beheersen. Ook is er nu al een tekort 
aan academisch geschoolde docenten Ne-
derlands, en dat tekort wordt de komende 
jaren alleen maar groter. Met name Neder-
land is al sinds 1945 sterk op Groot-Brit-
tannië en de Verenigde Staten gericht. Dit 
is deels ten koste gegaan van relaties met 
andere Europese landen. Daarin heeft Ne-
derland minder geïnvesteerd, in geld en in 
aandacht. Andersom wordt er wel in het Ne-
derlands en dus in Nederland en Vlaande-
ren geïnvesteerd. Wereldwijd, en vooral in 
Europa, zijn er jaarlijks 14.000 studenten die 
Nederlands studeren. Die studenten en hun 
docenten hebben in toenemende mate te 
lijden onder de afnemende financiële steun 
van de politiek. Waar er in Vlaanderen bre-
de maatschappelijke en politieke steun voor 
het Nederlands bestaat, lijkt de Nederlandse 
politiek minder belangstelling te hebben 
voor de Nederlandse taal en Nederlands-
talige cultuur in Europa en daarbuiten. De 
bezuinigingen van de afgelopen jaren op 
bijvoorbeeld de Taalunie, en daarmee op 
de internationale neerlandistiek, laten dat 
zien. Europese landen om ons heen zien wel 

in hoe er banden worden gesmeed via taal, 
cultuur en onderwijs. Niet voor niets heeft 
Duitsland zijn Goethe-instituten, steunt 
Zweden vertaalactiviteiten, heeft Frankrijk 
zijn Alliance Française en spreekt de British 
Council openlijk over ‘strategische culturele 
banden’ die de buitenlandse en economische 
politiek van het Verenigd Koninkrijk onder-
steunen. Zelfs een klein land als Oostenrijk 
investeert jaarlijks 60 miljoen euro in een 
wereldwijd netwerk van taaldocenten. In 
een veranderend Europa kunnen Vlaan-
deren en Nederland niet achterblijven bij 
de bovengenoemde Europese landen. Het 
Nederlands is té belangrijk om onderge-
sneeuwd te raken. 

De IVN heeft naar aanleiding van het 
veldonderzoek het rapport ‘De staat van het 
Nederlands in de wereld’ uitgebracht. Het 
rapport geeft inzicht in de reikwijdte en im-
pact van de internationale neerlandistiek. 

Het rapport ‘De staat van het Nederlands in 
de wereld’ is het resultaat van een inventa-
risatie van benodigde input en output van 
de internationale neerlandistiek. Hiervoor 
is uitgevoerd:

• Het inventariseren en presenteren van 
gegevens over de economische, sociale, 
culturele, intellectuele en politieke impact 
van de internationale neerlandistiek

• Het zichtbaar maken van investeringsmo-
gelijkheden die de internationale neerlan-
distiek biedt

• Het inventariseren van benodigde midde-
len voor de internationale neerlandistiek

 
Voor het onderzoek is een digitale enquête 
gemaakt en uitgezet onder alle leden en het 
netwerk van de IVN. Er is een adviesraad 
ingesteld die de resultaten heeft bekeken en 
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geanalyseerd. De adviesraad heeft ook het 
rapport becommentarieerd. Naast de digitale 
enquête is een kwalitatief onderzoek uitge-
voerd onder de regiovertegenwoordigers en 
alumni van de internationale neerlandistiek. 

Voor concrete cijfers over aantallen stu-
denten, opleidingen, docenten en de taal is 
samengewerkt met de Taalunie. Ook is ge-
bruik gemaakt van het Eindrapport Advies-
groep Financiële Openheid (AFO) van juni 
2016, het rapport van het Nuffic ‘Update: 
Incoming student mobility in Dutch higher 
education 2016-17’,  van www.neerlandistiek.nl 
en van www.vertalingendatabase.nl en het 
rapport ‘Dit is wat we delen’ van het Neder-
lands Letterenfonds (2016) naar aanleiding 
van de Frankfurter Buchmesse. 

Een overzicht van de respons op beide  
enquêtes: 

• 643 docenten en onderzoekers vulden  
de enquête in

• 38 alumni vulden een verslag in n.a.v. een 
vragenlijst

• 12 vertegenwoordigers van de regio’s waar 
Nederlands wordt gedoceerd zijn geïnter-
viewd

 
Voor het rapport is een kaart gemaakt van 
alle plekken in de wereld waar hoger onder-
wijs Nederlands wordt gedoceerd, deze kaart 
is hier te vinden www.ivn.nu/wereldkaart. 

6.2. Toekomst 
Om het onderzoek, het rapport en de aanbe-
velingen een plek en vervolg te geven start 
de IVN in 2018 met het uitvoeren van het 
‘toekomstproject’. Hiervoor hebben in de 
loop van 2017 gesprekken plaatsgevonden 
met de Taalunie. Dit project kent zijn beslag 
in o.a. rondetafelgesprekken waarvan de 
eerste zullen plaatsvinden in 2018. 

– 1 –

DE STAAT VAN  
HET NEDERLANDS  

IN DE WERELD
Veldonderzoek van de Internationale  

Vereniging voor Neerlandistiek 

http://www.neerlandistiek.nl
http://www.vertalingendatabase.nl
http://www.ivn.nu/wereldkaart
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7. ORGANISATIE

7.1. Bestuur 
De vereniging kent een dagelijks bestuur 
waarin voorzitter, vicevoorzitter, penning-
meester en secretaris als kernbestuur funge-
ren en tevens de werkgeversrol van de direc-
teur op zich nemen. Daarnaast hebben vier 
gewone leden zitting in het bestuur. Zij ver-
tegenwoordigen samen de regio’s Verenigd 
Koninkrijk en Ierland, het Middellandse Zee-
gebied, het Franstalige gebied, de Duitstalige 
regio, de regio Centraal-Europa, de Neder-
landse 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, Midden- en Cen-
traal-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 be-
oogde doelen, de wensen en behoeften van 
de leden. Vertegenwoordigers van het dage-
lijks bestuur zijn aanwezig bij diverse met 
het vakgebied verbonden activiteiten bin-
nen en buiten de Lage Landen. Verder is er 
regelmatig overleg tussen de leden van het 
kernbestuur en tweewekelijks tussen voor-
zitter 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. 
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Eind 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

Kernbestuur 

dr. Henriette Louwerse Voorzitter + vertegenwoordiger van 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland

University of Sheffield

prof. dr. Jelica Novakovic Vicevoorzitter + vertegenwoordiger 
van de regio Midden-Europa

Beogradski Univerzitet 
Servië 

prof. dr. Els Stronks Secretaris + vertegenwoordiger van 
de Nederlandse universiteiten

Universiteit Utrecht

prof. dr. Matthias Hüning Penningmeester + vertegenwoordi-
ger van de Duitstalige regio

Freie Universität Berlin

 
Dagelijks bestuur

prof. dr. Lars Bernaerts Lid + vertegenwoordiger van de 
Nederlandstalige universiteiten in 

België

Universiteit Gent

dr. Johan Vanparys Lid + vertegenwoordiger van het 
Franstalige gebied

Université de Namur

 
Groot bestuur

dr. Annika Johansson Lid + vertegenwoordiger van 
Noord-Europa

Stockholms Universitet

drs. Herman van der Heide Lid + vertegenwoordiger van het 
Middellandse Zeegebied

Università degli Studi di 
Bologna

lic. Eric Mijts Lid + vertegenwoordiger van het 
Caribisch gebied

Universiteit van Aruba

prof. dr. Herman de Vries Lid + vertegenwoordiger van 
Noord-Amerika

Calvin College

dr. Jugiarie Soegiarto Lid + vertegenwoordiger van  
Azianië

Universitas Indonesia  
Jakarta

ass. prof. Larisa E.  
Shishulina

Lid + vertegenwoordiger van de 
regio Oost-Europa

Moskous Staatsinstituut 
voor Internationale Betrek-

kingen MGIMO

dr. Nerina Bosman Lid + vertegenwoordiger van Zuide-
lijk Afrika

Universiteit van Pretoria 
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7.2. Directie en bureau
In 2017 werd de directie gevoerd door direc-
teur Iris van Erve. Bureaumedewerker was 
Marloes van Bergen (organisatieassistente). 

Hiernaast maakte het bureau gebruik van 
de diensten van:

• Sjors van Ooij (tekstredactie IN)
• Marike Kockman AA (financiële  

administratie)
• RSM Nederland Belastingadviseurs N.V. 

(accountant en salarisadministratie)
• Tremani (ICT-ondersteuning)
• Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
• Brouwer Zekerheid

7.3. 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 IVN. 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 hebben 
(december 2017) zitting: 

• Dorian van der Brempt, directeur 
 Spilliaert Huis in Oostende, cultuur-
kenner, voormalig directeur Vlaams- 
Nederlands Huis deBuren in Brussel

• David Colmer, schrijver en vertaler van 
voornamelijk Nederlandstalige literatuur

• dr. Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Lie-
gend Konijn, stichter en voormalig hoofd-
redacteur van tijdschriften als  
Ons Erfdeel

• prof. dr. Jane Fenoulhet M. Phil., professor 
of Dutch Studies aan de University Colle-
ge London

• prof. dr. Frits van Oostrom, universiteits-
hoogleraar Middelnederlandse letterkun-
de aan de Universiteit Utrecht

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

• prof. dr. Jan Renkema, emeritus hoogle-
raar Tekstkwaliteit aan de Universiteit 
van Tilburg

• Martine Tanghe lic., nieuwslezer van de 
Vlaamse publieke omroep VRT (Vlaamse 
Radio en Televisie)

• em. prof. dr. Willy Vandeweghe, verbonden 
als vaste secretaris aan de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Let-
terkunde (KANTL) 
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8. VOORUITBLIK 

Voor het jaar 2018 heeft het bestuur de on-
derstaande activiteitenagenda opgesteld 
voor het bureau. 

Er is dit jaar een grote rol weggelegd voor 
het Colloquium Neerlandicum en een visie 
op de toekomst van de internationale neer-
landistiek. 

BASISACTIVITEITEN
Organisatie
• Informatieverstrekking
• Ledencontacten
• Abonnementenregistratie
• Systeembeheer
• Externe vertegenwoordiging IVN
• Profilering IVN
• Ledenwerving
• Voldoen aan wetgeving AVG

Bestuur en beheer
• Ontwerpen en voeren van financieel be-

leid (begroting, compartimentering)
• Opstellen van jaarverslag 2017
• Beheer van meerjarenplan toekomstvisie 

2017-2021 
• Beheer meerjarenwerkingssubsidie 2017-

2021 NTU (binnen opgestelde kaders NTU)
• Bedrijfsvoering en personeelsbeleid IVN 

in orde brengen
• Onderhouden van contacten en van sa-

menwerking met de NTU 
• Samenstelling Raad van Advies IVN her-

bekijken
• Initiatiefname tot samenwerking met an-

dere partners in het werkveld (Neerlandia, 
ANV, NOB, Nuffic)

• Ondersteunen van wetenschappelijke 
initiatieven en beheer projectsubsidies

• Beheer website (behouden functionaliteit)
• Beheer herzien CRM en koppeling 

Snelstart-Molly
• Ondersteunen bestuur/NTU (toekomst-

project, aanbod zomercursussen, aanbod 
docentennascholing, herziening supple-
tieregeling)

• Communicatie (bestuur en leden) 
• Regioplatform Nederland/Vlaanderen
• Coördinatie en deels uitvoering toekomst-

project internationale neerlandistiek
• Samenwerking TLC/UU

MEDIA 
Wetenschappelijk tijdschrift Internationale 
Neerlandistiek
• Faciliteren van de redactie
• Organisatie redactievergaderingen (2x) 
• Onderhouden van de contacten met 

hoofdredacteur en redactiesecretariaat
• Zorgdragen voor accurate druk, verzen-

ding en verschijning van het tijdschrift 
ook in open access (3x)

• Ondersteunen van digitalisering NEM/IN 
door DBNL

• Onderhouden van contacten met Amster-
dam University Press op het gebied van 
druk, verzending en financiën

• Bijhouden van webstatistieken e-journal

Publicatiereeks Lage Landen Studies
• Voeren van incidenteel overleg met voor-

zitter centrale redactie
• Contacten leggen met potentiële auteurs
• Begeleiden van bundelredacteurs en/of 

individuele auteurs in samenwerking met 
de redactie

• Uitbrengen van een à twee delen/bundels 
per jaar

• Onderhouden van contacten met Acade-
mia Press

Populairwetenschappelijk tijdschrift  
VakTaal
• Faciliteren van de redactie en redactieraad
• Zorgdragen voor accurate druk, verzen-

ding en verschijning van het tijdschrift, 
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ook op het gesloten deel van de IVN-site 
• Onderhouden van contacten met de druk-

ker, inzake druk, verzending en financiën
• Pr-activiteiten initiëren in nauwe samen-

werking met redactie
• Checks & balances-afspraken maken met 

hoofdredacteur
• Planningsafspraken maken met hoofdre-

dacteur
• Afspraken maken met hoofdredacteur 

inzake open access, digitale uitgaven, 
toegang leden

• Toekomstvisie ontwikkelen in nauwe sa-
menwerking met hoofdredacteur/redactie 
(samenwerking IN, betrekken internatio-
nale neerlandistiek, richten op academici 
binnen de neerlandistiek, vakdidactiek 
Nederlands verankeren, letterkunde ver-
ankeren)

Nieuwsbrieven 
• Tweemaandelijks uitbrengen van een 

digitale nieuwsbrief
• Doorplaatsing i.s.m. neerlandistiek online

Nieuwe media
• Wekelijks plaatsen van nieuwsflitsen op 

de website
• Regelmatig plaatsen van nieuwsberichten 

en blogs
• Beheren blogs en samenwerking bloggers
• Ondersteunen van de (regio)platforms; 

desgewenst ontwikkeling van nieuwe 
platforms

• Uitvoeren en analyseren van webstatistie-
ken en formuleren van beleid daarop

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

• Samenwerking neerlandistiek online
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Databanken op website in samenwerking 
met de Taalunie
• Actualiseren van IVN-lijst in samenhang 

met nieuwe website
• Actualiseren van vacature- en stagebank 

in samenhang met nieuwe website
• Monitoren door wie vacatures zijn inge-

vuld: ledenwerving & profilering

PROJECTEN
• Toekomstvisie
• Jaarplan 2018 opstellen
• Jaarplan 2018 uitvoeren
• Rondetafelgesprekken 2018
• Verslaglegging 
• Verantwoording aan NTU
• Aanbevelingen doorrollen naar  

meerjarenplan
• Coördineren en uitvoeren volgens  

meerjarenplan 2017-2021

Veldonderzoek
• Verslaglegging afronden
• Subsidieverantwoording OC en W  

afronden
• Toekomstplan uitrollen

Colloquium Neerlandicum, 20e 
• Initiëren van diverse pr-activiteiten
• Overleg wetenschappelijke voorberei-

dingscommissie Universiteit Leuven
• Overleg Colloquiumcommissie
• Samenstellen team
• Werven vrijwilligers ter plaatse in Leuven
• Contracteren 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 logistie-

ke handelingen

• Fondsenwerving + voortdurend bijstellen 
van de begroting

• Uitvoeren van diverse pr-activiteiten
• Samenstellen van congresboek
• Opzetten van coachingstraject voor jonge 

auteurs bij het publiceren IN
• Valorisatie van (wetenschappelijke) lezin-

gen van het colloquium
• Beheer en verantwoording colloquium-

subsidie
• Beheer en verantwoording fondsen  

colloquium

FONDSENWERVING
• Fondsenwerving in samenwerking met de 

Nederlandse Taalunie
• Ontplooien van initiatieven om middelen 

te genereren vanuit publieke en private 
sector

• Contribueren aan en mede-initiëren groot-
schalig alumninetwerk 

• Fondsenwerving colloquium



– 26 –

9. JAARREKENING 

9.1. Balans per 31 december 2017

 

Activa 31 december 2017 31 december 2016

Ref.* EUR EUR EUR EUR

Vlottende activa

Vorderingen 1

Debiteuren 270 3.075

Overige vorderingen en voor-
uitbetaalde bedragen

13.110 16.668

13.380 19.743

Liquide middelen

Kas 212 100

ING-bank, lopende rekening 1.567 8.231

ING-bank, rentemeerrekening

25.681 40.544

Post-cheque 8.054 4.199

35.514 53.074

48.894 72.817

*Het nummer verwijst naar de paragraaf waar een verdere toelichting gegeven wordt.
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Passiva 31 december 2017 31 december 2016

Ref. EUR EUR EUR EUR

Eigen vermogen 2

Algemene reserve 1.601 1.716

Resultaat lopend boekjaar 0 0

Bestemmingsreserve 0

1.601 1.716

Kortlopende schulden 3

Schulden aan leveranciers 4.813 7.481

Belastingen en premies sociale  
verzekeringen 0 5.224

Vooruitontvangen /  
vooruitgefactureerde subsidies 14.000 32.500

Vooruitontvangen contributies 435 477

Overige schulden 28.045 25.419

47.293 71.101

48.894 72.817
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10. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

Ref. EUR EUR EUR

Baten
Subsidie Nederlandse Taalunie 4 106.000 112.500 94.720

Contributies 5 20.943 22.000 22.060
Projectinkomsten 6 51.500 50.000 7.650

Overige baten 7 3.129 100 0
Totaal baten 181.572 184.600 124.430

Lasten
Personele lasten 8 94.641 84.000 67.047

Huisvesting 9 5.000 5.000 7.420
Kantoorkosten 10 13.143 5.550 16.810

Bestuur 11 8.136 9.250 6.969
Publicaties 12 25.519 24.930 21.662
Reiskosten 13 1.950 2.000 2.486

Accountantskosten 5.101 4.500 3.630
Overige lasten 0 500 103

Projectlasten 14 28.197 48.500 202

Totaal lasten 181.687 184.230 126.329

Exploitatieresultaat -115 370 -1.899

Bijdrage SPIN 0 0 1.899
Bijdrage Taalunie Colloquium 0 0 0

Korting subsidie Taalunie 2017 0 0 0

-115 370 0
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11. TOELICHTING OP DE BALANS  
EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

11.1. Grondslagen voor waardering  
van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeen-
stemming met de Richtlijnen voor de Jaar-
verslaggeving voor kleine rechtspersonen 
uitgegeven door de Raad voor de Jaarver-
slaggeving. Hierbij is de RJ 640 als leidraad 
genomen. Deze richtlijn is opgesteld voor 
organisaties zonder winststreven. De jaar-
rekening is opgesteld in euro’s. De waar-
deringsgrondslagen zijn gebaseerd op de 
historische kosten en kostprijzen.

Activa en passiva worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of ver-
vaardigingsprijs of de actuele waarde. In-
dien geen specifieke waarderingsgrondslag 
is vermeld, vindt waardering plaats tegen 
de verkrijgingsprijs. In de balans en staat 
van baten en lasten zijn referenties opge-
nomen, waarmee wordt verwezen naar de 
toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waarde-
ring en van resultaatbepaling zijn ongewij-
zigd gebleven ten opzichte van het voor-
gaande jaar.

Vorderingen
Handelsvorderingen worden opgenomen 
tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
gewoonlijk de nominale waarde. Een voor-
ziening wordt getroffen op de vorderingen 
op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, bankte-
goeden en deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Rekening-courant-
schulden bij banken zijn opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de gecu-
muleerde resultaten van de voorgaande 
jaren. Deze resultaten moeten te allen tijde 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de vereniging worden gebruikt.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in 
rechte afdwingbare of feitelijke verplichtin-
gen die op de balansdatum bestaan waarbij 
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is en waarvan de om-
vang op betrouwbare wijze is te schatten.

11.2. Grondslagen voor bepaling  
van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil 
tussen de opbrengstwaarde van de gelever-
de prestaties en ontvangen bijdragen en 
subsidies en de kosten en andere lasten over 
het jaar. 

De baten worden, volgens een bestendige 
gedragslijn, toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben.

Uitgaven
De kosten worden bepaald op historische 
basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben.
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11.3. Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec-
tieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten 
wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

1. Vorderingen
Debiteuren

31 december 2017 31 december 2016

EUR EUR

Nominaal 1.270 4.851

Voorziening dubieuze debiteuren 1.000 1.776

270 3.075

Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende  
looptijd langer dan een jaar.

Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen

31 december 2017 31 december 2016

EUR EUR

Te ontvangen rente 55 123

Te ontvangen inzake garantiestelling SPIN 0 1.899

Te ontvangen subsidie Taalunie inzake  
garantiestelling colloquium – korting subsidie 

Taalunie 2017 0 14.646

Te ontvangen Taalunie inzake reguliere  
subsidie 2017

3.748 0

Te ontvangen Taalunie inzake projectsubsidie 
Toekomst IVN 2017 

9.000 0

Overige vorderingen 307 0

13.110 16.668



– 31 –– 30 –

2. Eigen vermogen
Algemene reserve
De algemene reserve bestaat uit de gecumuleerde resultaten van de voorgaande jaren.

31 december 2017 31 december 2016

EUR EUR

Stand per 1 januari 1.716 1.716

Af: resultaat boekjaar 115 0

Stand per 31 december 1.601 1.716

3. Kortlopende schulden
Vooruitontvangen / vooruitgefactureerde subsidies

31 december 2017 31 december 2016

EUR EUR

Vooruitontvangen bijdragen colloquium 2018 14.000 7.500

Vooruitontvangen subsidie veldonderzoek 2017 0 25.000

Stand per 31 december 14.000 32.500

Vooruitontvangen contributies

31 december 2017 31 december 2016

EUR EUR

Vooruitontvangen reguliere contributie  
volgend boekjaar

435 477

Stand per 31 december 435 477
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Overige schulden

31 december 2017 31 december 2016

EUR EUR

Reservering accountantskosten 4.450 3.800

Reservering innovatie website en CRM 0 2.866

Reservering LLS 3.500 6.000

Reservering personeelskosten colloquium nazorg 0 1.500

Reservering vakantiegeld 2.945 1.453

Reservering huurnota 3.750 3.750

Nog te betalen kosten veldonderzoek 10.585 0

Nog te betalen overige kosten 2.815 6.050

28.045 25.419

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. 

Verstrekte zekerheden
Er zijn geen zekerheden aan derden verstrekt.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er is een huurovereenkomst aangegaan met de Universiteit Utrecht voor het gebruik van 
de werk ruimte in Utrecht. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar 
eindigend op 1 maart 2021. Deze overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd met een 
opzegter mijn van twaalf maanden. De vergoeding voor het gebruik van de werkruimte 
bedraagt EUR 5.000 per jaar. 

4. Subsidie Nederlandse Taalunie

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Werkingssubsidie 96.000 80.000 74.720

Projectsubsidie beleid internationale neer-
landistiek

9.000 25.000 0

Subsidie colloquium 2018 1.000 7.500 0

Subsidie bijdrage verhuizing en website 0 0 20.000

106.000 112.500 94.720
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De Nederlandse Taalunie heeft de IVN de volgende subsidies toegewezen: 
• Werkingssubisidie IVN 2017 EUR 96.000
• Projectsubsidie toekomst internationale neerlandistiek EUR 9.000
• Bijdrage colloquium 2018 EUR 120.000
• Eenmalige bijdrage nascholing colloquium 2018 EUR 30.000 

5. Contributies

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Contributies lopend jaar 21.955 21.925 22.800

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren -1.087 0 -1.040

Donateurs 75 75 300

20.943 22.000 22.060

Per 31 december 2017 zijn er 594 leden (2016: 623). 

6. Projectinkomsten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Colloquium subsidie, nazorg 2015 1.500 0 7.500

Inschrijfgeld, bijdragen leden colloquium 0 0 -150

Subsidie OC en W, veldonderzoek 50.000 50.000 0

Fondsenwerving 0 0 300

51.500 50.000 7.650
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7. Overige baten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Bijdrage LVVN (kassaldo) 2.980 0 0

Bijdrage bundel LLS 340 0 0

Interest -191 100 0

0

3.129 100 0

In 2017 was de renteopbrengst zo laag dat de rente en bankkosten zorgden dat dit per saldo 
een kostenpost is geworden. 

8. Personele lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Directeur 65.908 50.000 38.304

Organisatieassistente (M. van Bergen) 18.421 20.400 18.507

Tekstredacteur IN 5.336 5.000 6.280

ICT-ondersteuning 0 600 330

Financiële ondersteuning (M. Kockmann) 5.031 5.000 3.626

Ziekteverzuimverzekering 0 2.500 0

Overige personele lasten -55 500 0

94.641 84.000 67.047

In 2016 is de functieomvang van de directeur 0,3 fte. Deze is per 1 augustus 2017 verhoogd 
naar 0,8 fte. De functieomvang van de organisatieassistente is 0,4 fte.
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9. Huisvesting

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Kosten verhuizing (incl. automatisering) 0 0 3.670

Huur kantoor / archiefruimte 5.000 5.000 3.750

0

5.000 5.000 7.420

10. Kantoorkosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Telefoon 0 100 34

Porti 565 750 323

Kantoormaterialen 669 750 489

Publiciteit 252 0 0

Kopieën 0 100 0

Software boekhouding 120 150 150

Software relatiebeheer 0 600 605

Innovatie website en CRM 7.579 1.000 12.280

Kosten salarisadministratie 432 600 845

Advieskosten 1.623 0 0

Overige kosten 1.903 1.500 2.084

13.143 5.550 16.810

De verhoogde kantoorkosten hebben te maken met het ingezette traject van vernieuwing 
van de database en website van de IVN. De database is gemoderniseerd en opnieuw inge-
richt, er is een koppeling met het financieel systeem tot stand gebracht en de website is 
verder ontwikkeld.
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11. Bestuur

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Voorzitter (H. Louwerse) 4.896 4.750 3.871

Vicevoorzitter (J. Novakovic) 702 850 153

Secretaris (E. Stronks) 0 150 24

Penningmeester (M. Hüning) 483 850 415

Overige leden 0 750 100

Vergaderkosten 616 1.500 638

Diverse kosten 1.439 400 1.768

8.136 9.250 6.969

12. Publicaties

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Internationale Neerlandistiek,  
drukkosten (3 nrs) 

7.155 7.200 7.155

Internationale Neerlandistiek,  
verzendkosten (3 nrs)

3.412 3.400 3.339

Internationale Neerlandistiek, open access 3.000 3.630 3.630

Internationale Neerlandistiek,  
vergaderkosten

622 750 544

Internationale Neerlandistiek, reiskosten 115 1.200 645

Lage Landen Studies (2 delen) 2.272 3.000 0

Lage Landen Studies, vergader- en reiskosten 100 0 0

VakTaal, drukkosten 6.982 4.750 5.545

VakTaal, verzendkosten 1.861 1.000 804

25.519 24.930 21.662

Er zijn in 2017 drie reguliere nummers van Internationale Neerlandistiek uitgekomen. In 2017 
zijn drie delen verschenen in de reeks Lage Landen Studies. Een nummer is bekostigd uit 
een reservering uit 2016 van EUR 2.500. Van VakTaal zijn vier nummers uitgekomen.



– 37 –– 36 –

13. Reiskosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Reiskosten congressen en bijeenkomsten 1.950 2.000 2.486

1.950 2.000 2.486

14. Projectlasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Colloquium 2.405 0 202

Veldonderzoek 50.352 36.000 0

Project toekomstplatform 12.500

0

52.757 48.500 202

Colloquium

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Pr en communicatie 1.419 0 0

Kantoorkosten 894 0 0

Overige kosten 92 0 202

2.405 0 202

In de laatste week van augustus 2018 zal in Leuven het twintigste Colloquium Neerlandi-
cum plaatsvinden met als thema Nederlands in beweging. De voorbereidingen hiervoor zijn 
al in 2016 en 2017 gestart.
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Veldonderzoek

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

EUR EUR EUR

Onderzoeksrapport 9.988 8.000 0

Administratie extern deel 5.482 5.500 0

Administratie 7.573 7.500 0

Pr-campagne 0 10.000 0

Pr-middelen 2.749 5.000 0

25.792 36.000 0

Onder het kopje personeelskosten in deze jaarrekening zitten ook de kosten gemaakt voor 
het veldonderzoek. In totaal zijn in 2017 1.038 uur gemaakt door de directeur en 39 door haar 
assistent. Niet al deze uren zijn doorberekend. Een bedrag van EUR 26.708 zal ten laste van 
het veldonderzoek worden geboekt.

Werknemers
De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek heeft in 2017 gemiddeld 2 werknemers in 
dienst (2016: 2).
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