
 
Notulen algemene ledenvergadering, vrijdag 21 oktober 2016, 16-17 uur 

Universiteit Frankfurt,Campus Westend, Casinogebäude, zaal 1.801 

 
Aanwezig: Esther Helen Arens, Laurette Artois, Hans Beelen (voorzitter, notulen), Marlou de Bont, Ute 

Boonen, Gaby Boorsma, Carla Broeder, Johanna Bundschuh-van Duikeren, Marja Clement (notulen), Beatrix 

van Dam, Irmgard Fuchs, Rianne Fuchs-Franke, Ralf Grüttemeier, Ingeborg Harmes, Christine Hermann, 

Digna Hobbelink, Katrin Hoppe, Charlotte Kießling, Jan Konst, Dietha Koster, Christina Lammer, Ted Laros, 

Maria Th. Leuker, Carin Lony, Nicole Lücke, Jules van der Marck, Ann Marynissen, Davy Mulkens, Fabian 

Nattkämper, Miriam van Nus, Marleen Peeters, Foekje Reitsma, Johanna Ridderbeekx, Ilona Rieke, Susanne 

Schaper, Patrick Schetters, Julia Sommer (notulen), Jelle Stegeman, Janka Wagner, Sabine Wallmann, Chris 

de Wulf, Tom Zwaenepoel. Als gast: Liesbet Vannyvel 

 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat deze is bijeengeroepen in 

overeenstemming met de statuten. 

 

2. Vaststelling agenda 

Met de uitnodiging is een agendavoorstel verstuurd, dat unaniem wordt goedgekeurd. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 6 oktober 2015 in Keulen 

De notulen worden zonder commentaar unaniem goedgekeurd. De voorzitter dankt de 

secretaris voor het opstellen van de notulen. 

 

4. Verslag van het bestuur over de periode 2014 – 2016 

De voorzitter brengt verslag uit. 

Van 23-25 september 2014 vond onder auspiciën van het Niederlandistenverband te 

Berlijn de docentenbijeenkomst 2014 plaats, georganiseerd door de collega’s van het 

Berlijnse Institut für Deutsche und Niederländische Philologie van de Freie Universität, met 

lezingen van o.m. de Leidse hoogleraar Simon Groenveld, Koninklijk Huis-specialiste 

Reinildis van Ditzhuyzen en vrouwenhistorica Els Kloek, Door het bezoek aan Schloss 

Oranienbaum was dit een „docentenbijeenkomst op locatie“. Dat dit nieuwe concept bij de 

56 deelnemers in goede aarde viel, is gebleken uit de positieve evaluatie 

Van 6-7 oktober 2015 is het Colloquium voor promovendi en habilitandi 2015 

gehouden, eveneens onder auspiciën van het NLV, en georganiseerd door de collega’s van 

het Keulse Institut für Niederlandistik. Er namen 18 onderzoekers deel met eigen 

presentaties van projecten op het gebied van de taalkunde, de letterkunde en de 

vakdidactiek. Ook 9 hoogleraren uit het Duitse taalgebied waren van de partij, alsmede de 

letterkundige Mary Kemperink uit Groningen en de taalkundige Wim Vanden Bussche uit 

Brussel, deze als gasthoogleraren uit het Nederlandse taalgebied 

Tijdens het Doha in Keulen vond een ledenvergadering plaats, waarop door de 

aanwezige leden de wens werd geuit vaker dan eens in de twee jaar een colloquium voor 

promovendi en habilitandi te doen plaatsvinden. In een gesprek van het bestuur met 

vertegenwoordigers van de Taalunie, dat eveneens plaatsvond tijdens het Doha 2015, is 

gebleken dat verhoging van de Doha-frequentie om budgettaire redenen niet mogelijk is. 



Maar wat wel kan, is om op de docentenbijeenkomsten, die om het andere jaar 

plaatsvinden, gespreksrondes in te richten met presentaties en besprekingen van lopende 

onderzoeksprojecten. Aldus is ook in het programma van de huidige docentenbijeenkomst 

te Frankfurt/Darmstadt daarvoor ruimte gecreëerd, die met 10 onderwerpen is gevuld, 

wederom op de gebieden taalkunde, letterkunde en vakdidactiek. 

De Taalunie heeft in 2015 tijdens hetzelfde gesprekhet bestuur verzocht om een zgn. 

visietekst, waarin het Niederlandistenverband beschrijft wat zijn doelen en activiteiten zijn. 

Hiervoor  is in deze ledenvergadering het afzonderlijke agendapunt 6 gereserveerd. 

Het unanieme besluit tot wijziging van de statuten van de Keulse ledenvergadering 

van 2015 is door het bestuur in 2015-2016 ten uitvoer gebracht. Op 8 juni jl. is ten kantore 

van notaris Michael de Vries in Leiden de akte van statutenwijziging gepasseerd, waarmee 

de nieuwe statuten op die dag in werking zijn getreden.1 Vervolgens is van de gewijzigde 

Nederlandstalige statuten door een beëdigd vertaler een vertaling vervaardigd in het Duits2, 

die op zijn beurt de basis vormde voor een aanvraag tot erkenning van de Gemeinnützigkeit 

van het Niederlandistenverband, ingediend bij het Finanzamt Oldenburg. De Duitse 

belastingdienst heeft de aanvraag gehonoreerd en aan het Niederlandistenverband een 

Steuernummer verleend (64/220/20949) en een zgn. Bescheid nach § 60 a Abs. 1 AO über 

die gesonderte Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach 

den §§ 51, 59, 60 und 61 AO doen toekomen.3 Daarmee is een belangrijk doel bereikt: het 

waarborgen van een in fiscaaljuridisch opzicht veilige organisatievorm. De voorzitter 

dankt mede met het oog op de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van de 

bestuursleden de leden voor het verstandige en eenstemmig genomen besluit, de statuten in 

dit opzicht te verbeteren.. 

De nieuwe statuten zijn gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel te Amsterdam; tegelijk zijn ook de officiële adressen van het 

Niederlandistenverband geactualiseerd. Het vestigingsadres, dat te Amsterdam dient te zijn, 

luidt thans: Reguliersgracht 64h, 1017 LT Amsterdam; het eveneens wettelijk verplichte 

bezoekadres luidt thans: Eichenallee 1, 26203 Wardenburg, Bondsrepubliek Duitsland.4 

De website van het Niederlandistenverband, die sinds 24 februari 2014 in de lucht 

is, is het afgelopen jaar bijgewerkt en uitgebreid. Alle gegevens zijn gecheckt en indien 

nodig gewijzigd. Bovendien is de site uitgebreid met een aantal nieuwe functies, te weten: 

- een chronologisch overzicht van alle docentenbijeenkomsten en doha’s sinds oprichting 

van de vereniging in 2006, met programma’s, verslagen en foto’s: 

http://www.niederlandistenverband.org/veranstaltungen/; 

- een digitaal archief van het Niederlandistenverband, met de notulen van alle gehouden 

ledenvergaderingen en andere belangrijke stukken, zoals de statuten en eenuittreksel uit het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam: 

http://www.niederlandistenverband.org/downloads/; 

- een korte beschrijving van de doelen en de activiteiten van het Niederlandistenverband: 

http://www.niederlandistenverband.org/unser-verband/; 

- als verdere mogelijkheden die nog nader in te vullen zijn: een blogfunctie 

(http://www.niederlandistenverband.org/blog/ )en een pagina met links, bv. naar 

zusterinstellingen in het veld die eveneens door de Taalunie worden gecofinancierd en 

waarmee het Niederlandistenverband samenwerkt, zoals de Internationale Vereniging voor 

                                                           
1 Op internet te raadplegen onder 

http://www.niederlandistenverband.org/site/assets/files/1532/11525_afschrift_statutenwijziging.pdf 
2 Op internet te raadplegen onder http://www.niederlandistenverband.org/satzung/ 
3 Op internet te raadplegen onder 

http://www.niederlandistenverband.org/site/assets/files/1548/bescheid_finanzamt.pdf 
4 Zie het Uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel, op internet te raadplegen onder 

http://www.niederlandistenverband.org/site/assets/files/1542/11525_uittreksel_kvk_na_stat_wijz.pdf 

http://www.niederlandistenverband.org/veranstaltungen/
http://www.niederlandistenverband.org/downloads/
http://www.niederlandistenverband.org/unser-verband/
http://www.niederlandistenverband.org/blog/
http://www.niederlandistenverband.org/site/assets/files/1532/11525_afschrift_statutenwijziging.pdf
http://www.niederlandistenverband.org/satzung/
http://www.niederlandistenverband.org/site/assets/files/1548/bescheid_finanzamt.pdf
http://www.niederlandistenverband.org/site/assets/files/1542/11525_uittreksel_kvk_na_stat_wijz.pdf


Neerlandistiek (IVN)en de Fachvereinigung Niederländisch 

(http://www.niederlandistenverband.org/links/ ) 

 Met de NLV-site zijn we al met al een stap verder gekomen. De site is dankzij de 

nieuwe functies thans méér dan uitsluitend een overzicht van mogelijkheden om aan onze 

universiteiten Nederlands te leren dan wel te studeren. Het nieuw te kiezen bestuur kan 

overwegen wat er met de site nog meer kan worden gedaan. Hoe dan ook lijkt het 

verstandig om in de begroting een structureel bedrag van enkele honderden euro’s per jaar 

te reserveren voor technisch onderhoud en inhoudelijk bijwerken en moderniseren van de 

website. 

 Daarnaast hebben de jaren 2015 en 2016 in het teken gestaan van de 

organisatorische voorbereiding van de huidige docentenbijeenkomst, die wordt 

gehouden in Frankfurt en in Darmstadt, en waarvan de organisatie ter plekke in handen is 

van Laurette Artois [luid applaus]. 

 Ook heeft het bestuur zich bezig gehouden ,met de planning van bijeenkomsten op 

de middellange termijn. Er zijn sonderende gesprekken gevoerd over locatie en 

organisatie van het Doha 2017 en van de Docentenbijeenkomsten van 2018 en 2020. 

Hiervoor is in deze vergadering een afzonderlijk agendapunt (7) gereserveerd. 

 Een ander punt van aandacht is geweest het waarborgen van de continuïteit en 

tegelijk vernieuwing van het bestuur, d.w.z. het polsen van collega’s of ze opnieuw of 

voor het eerst bereid zijn zich kandidaat te stellen voor de op deze ledenvergadering te 

houden bestuursverkiezingen. Een voorstel van het huidige bestuur voor een nieuw te 

kiezen bestuur zal worden gepresenteerd onder agendapunt 8a. 

Het aantal leden bedraagt thans 83, er is sprake van een lichte groei vergeleken met 

2014 (75). Omdat veel collega’s in tijdelijke dienst zijn en er sprake is van voortdurende 

wisseling in het bestand van docenten en onderzoekers, verzoekt het bestuur de leden om 

adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven en nieuwe collega’s te attenderen op de 

voordelen van het lidmaatschap.  

De voorzitter spreekt namens het bestuur en namens alle leden van het 

Niederlandistenverband dank uit aan: 

- de Taalunie voor de verleende cofinancieringen, die de genoemde activiteiten mede 

mogelijk hebben gemaakt; 

- de collega’s van het Institut für Deutsche und Niederländische Philologie van de FU 

Berlijn voor de organisatie van de docentenbijeenkomst 2014; 

- de collega’s van het Institut für Niederlandistik van de Universiteit te Keulen voor de 

organisatie van het Colloquium voor promovendi en habilitandi 2015. 

 

5. Financieel verslag 2014-2015 

5a Verslag van de penningmeester 

De penningmeester deelt overzichten uit van inkomsten en uitgaven van het 

Niederlandistenverband in de jaren 2014 en 2015, en licht deze mondeling toe. Op 1 januari 

2014 bedroeg het saldo € 5.594,29, op 31 december 2015 € 7.494,07. 

5b Verslag van de kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Ann Marynissen en Rita Schlusemann, brengt verslag uit 

van haar bevindingen. De cijfers die door de penningmeester zijn aangeleverd, zijn 

gecontroleerd en akkoord bevonden. De boeken zijn op orde. 

Op voorstel van Jelle Stegeman wordt het bestuur decharge verleend – eenstemmig. 

De voorzitter dankt de penningmeester en de leden van de kascommissie voor de geleverde 

inspanningen. 

 

http://www.niederlandistenverband.org/links/


6. „Visietekst“ Niederlandistenverband 

De voorzitter vat de met de uitnodiging op 19 augustus jl. verstuurde toelichting samen en 

vult deze aan. De Taalunie heeft het bestuur verzocht om een zgn. “Visietekst”, waarin 

doelen en activiteiten van het Niederlandistenverband worden beschreven. Het bestuur stelt 

voor hiervoor de nieuwe statuten te nemen, waarin in artikel 2 de doelen en de activiteiten 

van het Niederlandistenverband uitvoerig en in algemene termen worden beschreven. In de 

inhoudelijke plannen waarvan elke aanvraag tot cofinanciering vergezeld dient te gaan, kan 

indien gewenst nadere toelichting worden verstrekt. Dit voorstel wordt door de 

ledenvergadering na korte discussie eenstemmig aangenomen. 

 

7. Organisatie docentenbijeenkomst 2018 

De voorzitter brengt verslag uit van gevoerd overleg en deelt mee dat het Colloquium voor 

promovendi en habilitandi in 2017 zal worden georganiseerd door de Abteilung 

Niederländische Sprache und Kultur van de Universität Duisburg-Essen. Ute Boonen deelt 

mee dat het Doha zal worden gehouden op 20-21 september 2017. 

De Docentenbijeenkomst 2018 zal worden georganiseerd door de Abteilung Nederlandistik 

van de Universität Wien. 

De Docentenbijeenkomst 2020 zal hopelijk, afhankelijk van de personele situatie, eveneens 

worden georganiseerd door de Abteilung Niederländische Sprache und Kultur van de 

Universität Duisburg-Essen. 

De aanwezigen nemen dit met instemming ter kennis. 

 

8. Verkiezingen 

Marja Clement en Jules van der Marck stellen zich om persoonlijke redenen niet meer 

verkiesbaar. In naam van de leden dankt de voorzitter Marja en Jules hartelijk voor hun 

geweldige werk als secretaris resp. penningmeester gedurende meerdere bestuursperiodes. 

8a Verkiezing nieuw bestuur 

Namens het bestuur worden voorgesteld: Laurette Artois (Frankfurt), Hans Beelen 

(Oldenburg), Ute Boonen (Duisburg-Essen), Jan Konst (Berlijn), Patrick Schetters (Zürich) 

en Julia Sommer (Wenen) – 41 stemmen voor, 0 tegenstemmen, 1 onthouding. 

Binnen het nieuw gekozen bestuur zijn de taken als volgt verdeeld: Laurette Artois: 

penningmeester; Hans Beelen: voorzitter; Ute Boonen: bestuurslid; Jan Konst, plv. 

voorzitter; Patrick Schetters: bestuurslid; Julia Sommer; secretaris 

8b Verkiezing kascommissie 

De vergadering herkiest tot leden van de kascommissie Ann Marynissen en Rita 

Schlusemann – bij acclamatie. 

 

9. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Jelle Stegeman vraagt of de traditie van het publiceren van de handelingen van 

docentenbijeenkomsten in boekvorm weer nieuw leven kan worden ingeblazen. In de 

discussie die volgt, wordt gewezen op de voor- en nadelen van alternatieve 

publicatiemogelijkheden als publicatie op de eigen website dan wel in artikelvorm in 

gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften. Het bestuur zal naar mogelijkheid ook deze 

alternatieven in de overwegingen betrekken. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

Wardenburg – Oegstgeest – Wenen, 29 oktober 2016 

Hans Beelen – Marja Clement – Julia Sommer 


