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ALGEMENE LEDENVERGADERING, POZNAŃ, 11 MEI 2013
1. Het verslag van de ALV in augustus 2012 tijdens het IVN-colloquium wordt goedgekeurd.
2. Begroting


Ula Topolska geeft uitleg bij de begroting die unaniem wordt goedgekeurd.



De bestuursvergaderingen verlopen via skype en vormen niet langer een uitgavenpost.
Zomercursussen, colloquia en DOHA’s staan niet in de begroting omdat voor deze
evenementen aparte financiële middelen zijn.

3. Nieuwsbrieven


Rinaldo Neels bedankt de collega’s die artikels over hun vakgroep toesturen. Voor het eerst
worden ook studenten aan het woord gelaten.

4. Lidmaatschap studenten


Rinaldo beklemtoont de noodzaak om meer studenten bij Comenius te betrekken; voorstel
om Comenius, NTU en IVN aan het begin van het academiejaar voor te stellen, plus
aansporing om lid te worden (5 euro). Het is de taak van de docenten om studenten te laten
inzien dat het lidmaatschap voordelen biedt. Het feit dat een grote groep studenten en
docenten lid worden vlak voor een zomercursus of colloquium is een beetje vreemd.



Barbara Kalla stelt voor dat studenten 1 jaar op voorhand lid worden. Orsolya Réthelyi merkt
op dat studenten hier niet verplicht toe mogen worden.



Er is een plan om een informatiebrochure over Comenius te maken. Voor
eerstejaarsstudenten zou het handig zijn om zo een brochure in de moedertaal te hebben.
Suggesties hieromtrent kunnen naar Rinaldo gestuurd worden (rinaldo.neels@gmail.com).

5. Comparatieve Neerlandistiek (CN)


Gheorghe Nicolaescu roept op om de bijdragen van het colloquium op te sturen naar CN.



De artikels gepubliceerd in AMOS blijven gratis en integraal beschikbaar op de website
(https://comenius.ned.univie.ac.at/node/191458).



Rinaldo Neels stelt dat indien er voldoende artikels online zijn, we kunnen overgaan naar een
papieren versie. Marketa Stefkova merkt op dat de mogelijkheid op een papieren bundel een
extra motivatie kan zijn om een bijdrage te leveren. Een andere optie is een bundel bij Lage
Landen Studies.
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Jerzy Koch stelt dat wetenschappelijke output in regio niet zo hoog is, maar dat de peerreviewprocedure de kwaliteit kan verhogen. Er zijn bovendien veel tijdschriften in de regio.

6. Scriptieprijzen


De scriptieprijzen voor 2012 en 2013 worden tijdens het DOHA in mei 2014 uitgereikt. De
deadline voor de inzendingen is vastgelegd 1 december 2013. De winnaars kunnen met
financiële hulp van Comenius naar de DOHA gaan.



Er wordt gestemd over de invoering van aparte BA- en MA-scriptieprijzen: voorstanders (46);
tegenstanders (2), onthoudingen (0). In Boedapest zullen er dus 4 prijzen worden uitgereikt.

7. Zomercursus


Mirko Cvetković: de cursus vindt plaats van 7 tot 18 juli te Belgrado en biedt plaats aan 50
studenten. De NTU zorgt voor de financiering. De vorige organisatoren, m.n. Ilka Proot en
Gert Loosen, en het Taaluniecentrum geven advies. Alle informatie is te vinden op de website
(https://sites.google.com/site/czc13bg/home ).



Wilken Engelbrecht doet een oproep aan de vakgroepen om zich tot eind juni kandidaat te
stellen als organisator van de zomercursus in 2015. Er zal nog een e-mail rondgestuurd
worden ter herinnering.

8. DOHA


Judit Gera: het volgende colloquium voor doctorandi en habilitandi vindt plaats op 7 en 8 mei
2014 aan de ELTE-universiteit te Boedapest. De call for papers is verstuurd en terug te vinden
op de website van Comenius. Er is een mogelijkheid om bijdragen te publiceren in CN.
Aanmelding (voor 1 juni) via deze link. In september volgt de tweede mededeling. Vragen:
BoeDoHa@gmail.com

9. Jubileum


De leden gaan akkoord met het voorstel van het bestuur om het jubileum te laten doorgaan
in Brno en Olomouc (20-23 mei 2015).

10. CODL


Presentatie door Orsolya Réthelyi over het CODL-project, van start gegaan in oktober 2012.
Op 21-22 november wordt er een workshop gehouden in Rome. Personen die willen
meewerken aan een van de werkgroepen kunnen zich melden bij
circulationofdutchliterature@gmail.com. Alle informatie op http://www.codl.nl/.

11. Er worden kandidaten gezicht voor het nieuwe bestuur van Comenius vanaf 2015.
12. Varia


Receptie van Nederlandstalige literatuur in Centraal-Europa van de vakgroep te Debrecen;
call for papers is reeds rondgestuurd en staat op de website van Comenius.



Praagse Perspectieven 9 op 17-18 oktober 2013. Meer informatie volgt via e-mail.

