
Notulen algemene ledenvergadering, 4 oktober 2018 

Aula, Campus Universität Wien, Spitalgasse 2, 16:15-16:50 uur 

 
Aanwezig: Laurette Artois, Hans Beelen (voorzitter, notulen), Daniela Bock, Kerstin Bohne, Marlou 

de Bont, Ute Boonen, Johanna Bundschuh, Beatrix van Dam, Nele Demedts, Rianne Fuchs-Franke, 

Ralf Grüttemeier, Ingeborg Harmes, Christine Hermann, Stephanie Heiß, Digna Hobbelink, 

Matthias Hüning, Caroline Jacobs-Henkel, Christine Kasper, Charlotte Kießling, Tina Konrad, Jan 

Konst, Dietha Koster, Maria-Th. Leuker, Carin Lony, Ann Marynissen, Lut Missinne, Sven 

Naujokat, Hendrik Neukäter, Miriam van Nus, Foekje Reitsma, Ilona Riek, Esther Ruigendijk, 

Patrick Schetters, Rita Schlusemann, Julia Sommer (secretaris, notulen), Jelle Stegeman, Herbert 

Van Uffelen, Gunther De Vogelaer, Floris de Vries, Janka Wagner, Sabine Wallmann, Truus De 

Wilde, Chris De Wulf, Claudia Zeller, Tom Zwaenepoel 

Als gast: Jo Sterckx (Taalunie) 

 

1. Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, opent de vergadering en stelt vast dat deze is 

bijeengeroepen in overeenstemming met de statuten.  

 

2. Vaststelling agenda 

Tegelijk met de uitnodiging is een agendavoorstel verstuurd. Met het oog op de inhoud stelt 

de voorzitter voor de titel van agendapunt 6: Organisatie docentenbijeenkomst 2020 te 

veranderen in: Planning bijeenkomsten op middellange termijn. In deze gewijzigde vorm 

wordt de agenda unaniem goedgekeurd. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 21 oktober 2016 in Frankfurt
1
 

De notulen worden zonder commentaar goedgekeurd — eenstemmig met twee 

onthoudingen. De voorzitter dankt de opstellers Marja Clement en Julia Sommer 

 

4. Verslag van het bestuur over de periode 2016 – 2018 

De voorzitter brengt verslag uit. 

 De docentenbijeenkomst 2016, gehouden in het tiende jaar van het bestaan van het 

Niederlandistenverband, was in meer dan één opzicht gedenkwaardig. Ter gelegenheid van 

de Frankfurter Buchmesse, waarop Nederland en Vlaanderen in 2016 samen de eregast 

waren onder het motto: “Dit is wat wij delen”, was de metropool aan de Main uitverkoren 

tot locatie, en het programma stond geheel en al in het teken van het literaire 

gastlandoptreden. Het was bovendien de eerste keer dat een dergelijke bijeenkomst 

plaatsvond in een universiteitsstad waar géén instituut voor neerlandistiek is gehuisvest. De 

organisatie ter plekke was in handen van onze collega Laurette Artois.  

 De tweede dag van de bijeenkomst werd in z'n geheel besteed aan een bezoek aan de 

Frankfurter Buchmesse. Daarbij verzorgden drie hoogleraren Nederlandse letterkunde 

openbare presentaties onder de titel: Literatur und Wissenschaft: Hochschulniederlandisten 

präsentieren persönliche Highlights. Deze vielen bij het publiek in goede aarde. 
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 De laatste dag van de docentenbijeenkomst was gewijd aan wetenschappelijke 

werkzaamheden in eigen kring. Gelijktijdig met de lectorenbijeenkomst werden tien 

presentaties van lopend promotie-onderzoek verzorgd op de gebieden taalkunde, 

letterkunde en vakdidactiek. Hierna hield Maria Leuker de slotlezing onder de intrigerende 

titel De bekoring van de sirenen. 

 Uit de evaluatie is gebleken dat de 51 deelnemende collega's met grote tevredenheid 

terugkijken op een intensieve en indrukwekkende bijeenkomst die dankzij de eigen 

bijdrages op de Frankfurter Buchmesse de zichtbaarheid van onze discipline heeft 

verbeterd.  

 Op 20 en 21 september 2017 vond te Essen het Colloquium voor promovendi en 

habilitandi plaats, zoals dat elke twee jaar onder auspiciën van het Niederlandistenverband 

wordt georganiseerd door telkens een andere afdeling. Dit keer was de Abteilung für 

Niederländische Sprache und Kultur van de Universität Duisburg-Essen aan de beurt. De 30 

deelnemers waren 14 promovendi, waarvan 13 uit het Duitse taalgebied en 1 promovenda 

uit Vlaanderen; 4 habilitandi alsmede 12 hoogleraren en hoofddocenten, waarvan 1 uit 

Vlaanderen. Tijdens het Doha stelde Jo Sterckx zichzelf voor als de nieuwe 

aanspreekpersoon namens de Taalunie en zette hij een aantal kernpunten van het gevoerde 

beleid uiteen. 

 De afgelopen twee jaar is het Niederlandistenverband te hulp geschoten bij drie 

universiteiten waar het studieaanbod Nederlands onder druk is komen te staan: Wenen, 

Marburg en Basel. 

 De website niederlandistenverband.org vervult twee functies. Ten eerste wordt 

voor belangstellende jonge mensen aan de hand van een interactieve kaart een overzicht 

verstrekt van universiteiten in het Duitse taalgebied waar Nederlands kan worden 

gestudeerd. Ten tweede fungeert de site als communicatief medium voor de collega’s zelf, 

o.m. door een blog
2
 en een digitaal archief

3
. De links en de gegevens van de 

studierichtingen worden regelmatig op actualiteit gecontroleerd, maar het is fijn als de leden 

wijzigingen die betrekking hebben op de eigen universiteit, zelf doorgeven aan de 

webmaster. 

 In maart 2017 is een app geïnstalleerd waarmee de aantallen bezoekers kunnen 

worden geanalyseerd. Tussen 25 maart 2017 en 1 oktober 2018, in een periode van ruim 

anderhalf jaar, hebben in totaal 2.792 bezoekers 13.097 pagina’s bekeken. Het aantal 

bezoekers is stijgende. Uit de cijfers kan worden opgemaakt dat de website in een behoefte 

voorziet. 

 Op voordracht van het bestuur van het Niederlandistenverband is op de 

ledenvergadering van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek op 28 augustus 

te Leuven Jan Konst gekozen tot vertegenwoordiger in het DB van de neerlandistiek in de 

Duitstalige landen. Jan volgt Matthias Hüning op en zal evenals zijn voorganger ook de 

functie van penningmeester op zich nemen. De voorzitter dankt Matthias voor zijn inzet en 

feliciteert Jan met zijn benoeming. 

 Dit jaar is in werking getreden de Algemene Verordening Persoonsgegevens 

(AVG). Ook van een vereniging als het Niederlandistenverband, dat een ledenadministratie 

voert, wordt verwacht dat deze aan de Europese privacywet voldoet. In het belang van de 

gegevensbescherming van de leden en om de vereniging te vrijwaren van een mogelijke 

boete heeft het bestuur de volgende maatregelen getroffen: 

1) de leden op de hoogte gebracht van het feit dat hun namen en mailadressen zijn 

opgeslagen in de ledenadministratie en ze erop gewezen dat dit alleen mogelijk is met hun 

toestemming en dat gegevens op verzoek altijd kunnen worden gewist; 
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2) het privacybeleid openbaar gedocumenteerd in een aantal wettelijk vereiste documenten 

op de website
4
, waarbij ook bezoekers van de website worden geïnformeerd over het beleid 

rond gegevensopslag en omgang met zgn. cookies
5
; 

3) een Functionaris voor de Gegegevensbescherming (FG) aangewezen in de persoon van 

Patrick Schetters. De FG houdt toezicht op de naleving van de AVG en is de contactpersoon 

voor leden die een klacht willen indienen. 

 Dankzij de statutenwijziging waartoe de leden in 2015 hebben besloten en die op 8 

juni 2016 in werking is getreden, is de weg geplaveid voor het verkrijgen van vrijstelling 

van vennootschaps- en bedrijfsbelasting. Deze is op 27 augustus 2017 verleend door het 

Finanzamt Oldenburg, nadat de boekhouding voor de jaren 2015 en 2016 door dit 

belastingkantoor is goedgekeurd.
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 De Duitse belastingdienst zal in de toekomst regelmatig 

controleren of het door het Niederlandistenverband gevoerde beleid blijft voldoen aan de 

criteria voor Gemeinnützigkeit. De eerstvolgende belastingverklaring dient in 2020 te 

worden ingediend, over het boekjaar 2019. 

 Daarnaast stond de afgelopen bestuursperiode in het teken van de organisatorische 

voorbereiding van de huidige bijeenkomst. Evenals in Berlijn 2014 en Frankfurt 2016 is 

gekozen voor een docentenbijeenkomst op locatie. Het is verheuglijk dat de Weense 

neerlandistiek er alles aan heeft gedaan om ons verblijf mogelijk te maken. De voorzitter 

dankt namens alle aanwezigen het Weense team, met name gastheer Herbert van Uffelen en 

organisatoren Marlou de Bont en Julia Sommer [luid applaus]. 

 Rond de jaarwisseling 2016/2017 heeft het bestuur aan de hand van de eigen website 

onderzocht welke docenten en onderzoekers in het Duitse taalgebied nog geen lid zijn van 

het Niederlandistenverband. De betreffende collega’s zijn per mail benaderd en 

geattendeerd op de voordelen van het lidmaatschap. Deze ledenwerfactie heeft zo’n 15 

nieuwe leden opgeleverd. Thans telt het Niederlandistenverband 102 leden. 

 De genoemde activiteiten hadden niet kunnen worden uitgevoerd zonder de steun 

van de Taalunie, de Letterkundige Fondsen, de Nederlandse ambassade, de Vlaamse 

vertegenwoordiging en de afdelingen Nederlands van met name de universiteiten van 

Frankfurt, Duisburg-Essen en Wenen. De voorzitter spreekt dank uit aan deze instellingen 

en de daaraan verbonden personen voor de steun en de goede samenwerking. 

 

5 Financieel verslag 2016 en 2017 

5a Verslag van de penningmeester 

Laurette Artois deelt overzichten van lasten en baten van het NLV in de jaren 2016 en 2017 

uit en licht deze mondeling toe. Op 1 januari 2016 bedroeg het saldo € 7.494,07, op 31 

december 2017 € 7.367,95. 

 

5b Verslag van de kascommissie 

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

van haar bevindingen. De gegevens die door de penningmeester zijn geleverd, zijn 

gecontroleerd op hun juistheid en akkoord bevonden. De kascommissie spreekt 

bewondering uit voor de uitvoering van de administratieve werkzaamheden onder de in 

bureaucratisch opzicht gecompliceerde omstandigheden van een vereniging met een 
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 Zie http://www.niederlandistenverband.org/impressum/ 
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vestigingplaats in een ander land dan waar de zakelijke activiteiten zich in hoofdzaak 

afspelen. 

 Jelle Stegeman vraagt waarom in de stukken sprake is van ‘cofinanciering’ door de 

Taalunie, niet van ‘financiering’. De voozitter legt uit dat de cofinancieringsbijdragen van 

andere partners, met name de met het Niederlandistenverband samenwerkende 

universiteiten, niet in de stukken zijn verwerkt omdat de organisatorische inbreng van deze 

partners in natura is geschied; wel is de geldelijke waarde van de bijdragen van deze 

partners nauwkeurig becijferd en in de ingediende aanvragen tot cofinanciering als 

financieel matchingsaandeel in het totstandkomen van de activiteiten opgevoerd, dit 

conform het in 2015 met de Taalunie gevoerde overleg.
7
 

 Op voorstel van Jelle Stegeman wordt aan het bestuur decharge verleend — 

eenstemmig. 

 De voorzitter dankt de penningmeester en de kascommissie voor hun 

werkzaamheden. 

 

6 Planning bijeenkomsten op middellange termijn 

De voorzitter licht de plannen van het bestuur toe. 

 Zowel het bestuur van Comenius als dat van het Niederlandistenverband zijn 

enthousiast over het tijdens het Doha 2017 geboren idee een gezamenlijk colloquium voor 

promovendi en habilitandi van de Duitstalige en de Midden-Europese regio te houden. De 

collega’s in Berlijn zijn bereid zijn een dergelijk Doha huisvesting te bieden. De voorkeur 

van de Taalunie en het bestuur van Comenius gaat hierbij uit naar het voorjaar van 2020. 

De data waarop dit evenement kan plaatsvinden, zijn: 26-28 maart 2020. 

 Tegelijk geeft de afdeling Nederlands van Duisburg-Essen, die voor ons de komende 

docentenbijeenkomst zal organiseren, er de voorkeur aan deze in het voorjaar van 2021 te 

houden, dit omdat het jaar 2020 voor de afdeling al erg druk is. 

 Verplaatsing van de eerstvolgende docentenbijeenkomst naar het voorjaar van 2021 

heeft bovendien het voordeel dat we weer belanden in het reguliere ritme waarbij de 

docentenbijeenkomst in het vroege voorjaar plaatsvindt, zoals dat vroeger, d.w.z. tot en met 

het jaar 2012, steeds het geval is geweest. Het tijdstip van het najaar is soms lastig omdat 

september congresmaand is en het wintersemester op de meeste plaatsen in het Duitse 

taalgebied begint in oktober. 

 Gezien dit alles lijkt het prudent de komende docentenbijeenkomst in het voorjaar 

van 2021 te houden. Het eerstvolgende doha daarna zou dan in het voorjaar van 2022 in 

Oldenburg kunnen plaatsvinden, en de daaropvolgende docentenbijeenkomst in Zürich in 

het voorjaar van 2023. De collega's van de genoemde universiteiten zijn bereid ons op deze 

data te ontvangen. 

 In dit voorstel is er voor 2019 door het Niederlandistenverband geen groot 

evenement gepland. In de ogen van het bestuur is dit na het drukke jaar 2018, waarin ook de 

colloquia van de IVN en de Fachvereinigung Niederländisch hebben plaatsgevonden, niet 

strikt noodzakelijk; bovendien viert op 19 maart 2019 de Keulse neerlandistiek haar 100-

jarig jubileum met een academische plechtigheid en een literair evenement.
8
 Hiervoor 

zullen de leden van het Niederlandistenverband door de Keulse collega’s worden 

uitgenodigd. 

 De algehele planning van NLV-bijeenkomsten voor de komende vijf jaar ziet er 

daarmee momenteel als volgt uit: 

- voorjaar 2020: een doha samen met Comenius in Berlijn op donderdag 26 t/m zaterdag 28 

maart 2020, 
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- voorjaar 2021: docentenbijeenkomst te Essen 

- voorjaar 2022: doha te Oldenburg 

- voorjaar 2023: docentenbijeenkomst te Zürich 

 De aanwezigen geven hun waardering te kennen voor deze planning op middellange 

termijn. 

 

7 Verkiezingen 

7a Verkiezing nieuw bestuur 

De huidige bestuursleden stellen zich ter verkiezing beschikbaar. Er zijn geen andere 

kandidaten. De verkiezing geschiedt schriftelijk — eenstemmig bij 42 uitgebrachte 

stemmen, waarvan vier onthoudingen. 

 Het nieuwe bestuur dankt de leden voor het vertrouwen. Namens de leden brengt 

Matthias Hüning waardering tot uitdrukking voor de verrichte werkzaamheden. 

 [Het nieuw gekozen bestuur heeft de taken onderling als volgt verdeeld: voorzitter: 

Hans Beelen: plv. voorzitter: Ute Boonen; secretaris: Julia Sommer; penningmeester: 

Laurette Artois; bestuursleden: Jan Konst en Patrick Schetters.] 

 

7b Verkiezing kascommissie 

De vergadering kiest tot leden van de kascommissie Ann Marynissen en Rita Schlusemann 

— bij acclamatie 

 

8 Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Chris De Wulf vraagt of er bij collega’s belangstelling bestaat om in 2019 gezamenlijk de 

Zuid-Afrikaanse taalkundige Wannie Carstens uit te nodigen voor een reeks gastcolleges op 

verschillende plaatsen. Dit kan eventueel worden gecombineerd met een soortgelijke 

rondreis van een schrijver voor de Afrikaanse letterkunde. Chris is bereid als coördinator op 

te treden. Collega’s kunnen ook per mail hun belangstelling kenbaar maken. De voorzitter 

vult aan dat het bestuur van het Niederlandistenverband namens de betrokken universiteiten 

een aanvraag tot cofinanciering van een dergelijke gastdocentenregeling kan opstellen en 

indienen. Dat laatste dient vóór 1 december 2018 te geschieden.
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9 Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst iedereen een prettige en 

vruchtbare docentenbijeenkomst en sluit de vergadering. 

 

Oldenburg-Wenen, 7 oktober 2018 

 

Hans Beelen, voorzitter    Julia Sommer, secretaris 

 

 

                                                      
9
 Zie de (wat de reis- en verblijfskosten betreft licht gewijzigde) regeling op 

http://taalunieversum.org/inhoud/financieringen/23-gastdocentenregeling 

http://taalunieversum.org/inhoud/financieringen/23-gastdocentenregeling

