Verslag van de voorzitter over de bestuursperiode 2009 – 2012
Het huidige bestuur is op 22 mei 2009 gekozen bij de Algemene Ledenvergadering bij de Eötvös
Loránd Universiteit te Boedapest. Intussen zijn er bij gelegenheid van het derde Centraal-Europese
colloquium van doctorandi en habilitandi Trefpunt Olomouc in Olomouc op 30 maart 2010 en van het
12e regionale colloquium neerlandicum Lage Landen en Hoge Heuvels in Belgrado op 18 mei 2011
jaarlijkse algemene ledenvergaderingen gehouden.
In Boedapest werden voor de komende bestuursperiode de volgende aandachtspunten vastgesteld
door zowel het aftredende als het aantredende bestuur (op basis van de notulen van de ALV 2009):
1. Continuëring van de zomercursussen in de regio.
2. Continuëring van de Do-Ha-colloquia.
3. Samenwerking met partnerorganisaties, met name met DOEN (Oost-Europees Docentenplatform)
4. Omzetting van Amos in een peerreviewed tijdschrift (het punt met de meest uitgebreide
discussie op de genoemde ALV).
5. Vernieuwing van de Nieuwsbrief en overgaan naar uitsluitend electronische verzending.
6. Onderzoek naar de mogelijkheid om een onderzoeksschool neerlandistiek in de regio op te
zetten.
In Olomouc (ALV 2010) werden de volgende punten toegevoegd:
7. Exacte afbakening van de regio en hiermee verbonden aanpassing van de naam van de
vereniging.
8. Herziening en definitieve registratie van de statuten.
9. Meer zichtbaar maken van de vereniging.
In Belgrado (ALV 2011):
10. Definitieve regeling website.
11. Enquête problematiek regio.

Voor deze punten zijn de volgende resultaten bereikt:
1. In 2010 lukt het niet om de zomercursus te laten plaatsvinden. In 2011 vond de zomercursus
in Brno plaats, in 2012 in Debrecen. Voor 2013 kan in beginsel Olomouc kandidaat zijn, tenzij
er andere gegadigden zijn.

2. Besloten is in Belgrado om gemiddeld om de vier jaar een Do-Ha-colloquium te houden. Veel
vaker is niet zinvol gezien het aantal te verwachten kandidaten. Het vierde Do-Ha-colloquium
zal in beginsel in 2014 te Boedapest (ELTE) plaatsvinden. Een sterk op de kandidaten gerichte
uitwerking heeft de voorkeur.
3. Net als in de vorige bestuursperiode is de voorzitter in 2011 te gast geweest bij DOEN in
Minsk, voor 2012 zal hij deelnemen aan de bijeenkomst van DOEN in Kiëv. In omgekeerde
richting loopt de samenwerking helaas nog wat stroever. Dit punt blijft de aandacht van het
bestuur hebben.
4. Na veel werk van vooral hoofdredacteur Jan Pekelder en webredacteur Rinaldo Neels in
samenwerking met Wenen is het nieuwe tijdschrift Comparatieve Neerlandistiek in 2012 echt
van start gegaan. Alle leden worden van harte uitgenodigd om de website te bezoeken en
artikelen aan te bieden.
5. De Nieuwsbrief is door webredacteur Rinaldo Neels omgezet in een elektronische versie.
6. De voorzitter heeft in 2010 en 2011 contact gezocht en gehad met de leiding van de Central
European University in Boedapest. De besprekingen leidden uiteindelijk tot niets, omdat de
CEU geen filologische sectie heeft en de optie om gebruik te maken van de socio-culturele
sectie niet mogelijk bleek. Op dit moment wordt gedacht aan integratie van het idee
onderzoeksschool met een eventuele joint degree postgraduale studie volgens het voorbeeld
van Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context (DCC). Dit is een
majeur aandachtspunt voor de volgende bestuursperiode.
7. De regio is in de nieuwe statuten na de ALV’s in Olomouc en Belgrado definitief afgebakend
en als zodanig in de statuten opgenomen.
8. De bij de ALV’s Olomouc en Belgrado herziene en door de leden goedgekeurde statuten zijn
op 13 april 2012 ten overstaan van notaris mr. Peter Blokland van De Kort van der Kolk van
Tuijl notarissen te Tilburg geregsitreerd. Het vestigingsadres van de vereniging is nu identiek
met dat van de IVN (zie bijlage).
9. Het bestuur heeft in de afgelopen periode zijn best gedaan om de vereniging zichtbaarder te
maken, maar het blijft een aandachts- en discussiepunt voor de nieuwe bestuursperiode.
10. De website blijft vooralsnog te gast in Wenen en functioneert.
11. Zie bijlage.
Als voorzitter zou ik willen constateren dat het bestuur min of meer gelijk oploopt met de regio als
geheel. Er was een duidelijk probleem met de afbakening van de regio. Dit is inmiddels opgelost. De
regio krijgt steeds meer een eigen gezicht en dit wordt ook in de vereniging gereflecteerd met
regelmatig gehouden regionale colloquia, zomercursussen, DoHa-colloquia en kort geleden de
workshop in Wrocław. Het aantal inzendingen voor de scriptieprijsvraag groeit en de kwaliteit wordt
steeds beter.
Kortom, de situatie is – zeker financieel – in deze crisistijd verre van ideaal, maar de vereniging en de
regio zijn springlevend en gaan vooruit.
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