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Algemene Ledenvergadering (ALV)
Antwerpen, dinsdag 28 augustus 2012, 17.15u
Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststelling agenda
Vaststelling van de notulen vorige ALV te Belgrado 2011: unanieme goedkeuring door
alle leden
3. Verslag van de voorzitter/vertegenwoordiger van de regio Comenius bij IVN over de
activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar.
1.
2.

De inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel (KvK) in verband met de wijziging van
naam en adres van de vereniging zijn definitief geregeld. Dit alles op grond van de
gewijzigde statuten die de nieuwe punten omvatten betreffende de status van de
voorzitter die tegelijk de regiovertegenwoordiger bij IVN wordt.
Alle kwesties verbonden met de website zijn geregeld.
Het is helaas niet gelukt om een onderzoekschool te vormen. De gesprekken met Central
European University bleven zonder resultaat.
Het verslag van de voorzitter werd door de leden goedgekeurd.
4.

Financieel verslag van de penningmeester
Er rezen vragen over de contributies. Alle leden werden gevraagd om indien mogelijk
tijdens het IVN-colloquium de contributies contant te betalen.
Er werd een vraag gesteld over de uitgaven verbonden met deelname van het bestuur
aan de ALV. Door verschuiving van deze kosten van IVN naar Comenius zijn die op onze
begroting beland, maar de financieringbron blijft dezelfde – de NTU.
Het verslag van de penningmeester werd door de leden goedgekeurd.

5.

Comparatieve Neerlandistiek
De nieuwe redactie en redactieraad (met zowel huidige als ook nieuwe leden) werden
voorgesteld.
Redactie CN
Dr. Gheorghe Nicolaescu (Boekarest) – voorzitter
Prof. dr. Judit Gera (Boedapest)
Mgr. Marta Kostelecká (Brno)
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Dr. Agata Kowalska Szubert (Wrocław)
Prof. dr. Jan Pekelder (Praag)
Prof. dr. Agnes Sneller (vh. Boedapest)
Dr. Jo Sterckx (Poznań)
Redactieraad:
Prof. dr. Wilken Engelbrecht (Olomouc)
Dr. Márta Kántor-Faragó (Debrecen)
Prof. dr. Jelica Novaković-Lopušina (Belgrado)
Prof. dr. Jana Rakšányiová, CSc. (Bratislava)
De vereniging heeft vanaf 2012 nog maar één vertegenwoordiger in de redactieraad
van Internationale Neerlandistiek (tijdschrift IVN). Het bestuur stelt prof. dr. Judit Gera
(Boedapest) als vertegenwoordiger voor. De beide huidige vertegenwoordigers Wilken
Engelbrecht en Jelica Novaković-Lopušina zijn aftredend en stellen zich niet
herkiesbaar.
6.

Verkiezingen bestuur
Bestuurskandidaten
Voorzitter – prof. dr. Wilken Engelbrecht (Olomouc)
Hoofdredacteur CN – dr. Gheorghe Nicolaescu (Boekarest)
Penningmeester – dr. Urszula Topolska (Wrocław)
Webmaster – dr. Rinaldo Neels (Lublin)
Secretaris – Jo Sterckx (Poznań)
Het resultaat is als volgt:
Totaal aantal stemmen:

42

Totaal aantal geldige stemmen:
Voorzitter:

7.

42

Wilken Engelbrecht: 41

Nee: 0

Onthouding: 1

Hoofdredacteur CN: Gheorghe Nicolaescu: 42

Nee: 0

Onthouding: 0

Penningmeester: Urszula Topolska: 39

Nee: 2

Onthouding: 1

Webmaster: Rinaldo Neels: 41

Nee: 0

Onthouding: 1

Secretaris: Jo Sterckx: 41

Nee: 0

Onthouding: 1

Verslag van de webmaster en presentatie website

De website is definitief onder de hoede van de website van de vakgroep neerlandistiek te
Wenen. Er is een subtab voor de Comparatieve Neerlandistiek gekomen, waarmee ook het
tijdschrift op hetzelfde platform blijft. Er is tevens een aantal extra subtabs aangebracht:
voor de oude AMOS-bijdragen, die na het ontstaan van CN waren verdwenen, en een
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nieuwe subtab voor de Nieuwsbrief. Na 3 jaar ervaring voelt de webmaster dat hij het beter
kan beheersen.
De AMOS-edities zijn nu allemaal vrij downloadbaar in PDF-formaat en worden ook
permanent beschikbaar.
De recente Nieuwsbrief is aan alle leden verstuurd. De leden kunnen ook enkele papieren
exemplaren ontvangen tijdens de ALV. In de Nieuwsbrief staat er een samenvatting van de
activiteiten van de afzonderlijke vakgroepen. Door communicatieproblemen is het bericht
uit Debrecen niet opgenomen. Er is echter een vernieuwing op komst. Elk verslag of
nieuwsbericht kan nu ook tussen de uitgaven van de nieuwsbrief worden aangevuld. Een
bericht dat gestuurd wordt naar de webmaster komt dan bijna onmiddellijk op de site en
wordt in de volgende nieuwsbrief opgenomen. De volgende nieuwsbrief is gepland voor
december 2012.
8.

Zomercursus 01/07/12-12/07/12 (Boedapest) en Zomercursus 2013






40 deelnemers uit 16 vakgroepen (1BA, 2BA en 3BA)
Naast de lessen stonden o.a. op het programma: bezoek aan de Belgische
ambassade, de Vlaamse Vertegenwoordiging, boottocht Visegrad-Boedapest,
Vlaamse filmavonden, bezoek aan de thermale baden, Erzsebet uitkijktoren
De cursus kreeg het bezoek van een vertegenwoordiger van Belgrado ter wederzijdse
informatie.
De hoofdorganisatrice, Ilka Proot, meldt dat de cursus optimaal verlopen is.
Studenten en docenten werden dagelijks opgevolgd waardoor er een constante
evaluatie mogelijk was
Suggesties voor de toekomst:
o De aanvraag voor de subsidie best door de gehele vakgroep laten uitvoeren
(ter controle en verspreiding werklast
o Opstelling van script/scenario voor toekomstige organisatoren
o Kosten van cursus liggen in een hoofdstad per definitie hoger. Moeilijkheden
inzake het vinden van sponsors. De steun van de Vlaamse
Vertegenwoordiging is onontbeerlijk geweest voor de kwaliteit van de cursus.
Voorstel tot herziening van de subsidie.
o De formule van vier lesuren is goed. Een hittegolf zorgde voor veel zieke studenten.

De volgende zomercursus 2013 wordt gepland in Belgrado. Er moet aan een blauwdruk voor
de zomercursus worden gedacht. De expertise kan worden gedeeld zodat het programma
kan ontwikkelen.
Dank van Ilka aan: NTU, Wilken Engelbrecht, collega’s uit de regio, Karoli-vakgroep voor de
mogelijkheid om vóór vertrek naar Frankrijk dit te mogen organiseren.
9.

Regionaal Colloquium Neerlandicum 2013 Poznań – Inleiding Jerzy Koch

De vakgroep te Poznań is de afgelopen jaar gegroeid. En het jaar 2013 wordt een uniek jaar,
omdat alle landen uit onze regio lid of kandidaat-lid van de EU wordt. Daarom is als
onderwerp gekozen In varietate concordia. Het colloquium is gepland voor 9-12 mei,
wanneer in Poznań de maand van Nederlandse cultuur wordt georganiseerd met een reeks
evenementen in de hele stad.
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Behalve de oproep voor het Colloquium wordt tevens Werkwinkel voorgesteld. Het nieuwe
onderwerp voor de eerste uitgave van Werkwinkel in 2013 is literaire historiografie en
biografistiek. De call for papers is te vinden op http://ifa.amu.edu.pl/werkwinkel/. Na 12 –
14 maanden zijn de artikels in Werkwinkel beschikbaar via internet.
10.

Scriptieprijsuitreiking

Agnes Sneller, erelid van Comenius, stelde de figuur van Adela Obermaierova voor, de
auteur van scriptie over aanspreekvormen in het Nederlands in Nederland en Vlaanderen en
in het Tsjechisch. Dit jaar won ze de prijs voor de beste scriptie in de regio. Bij afwezigheid
van de winnares nam Wilken Engelbrecht de prijs van 150€ in ontvangst.
11.

Rondvraag

De vertegenwoordigers van het IVN-bestuur zijn aanwezig voor eventuele vragen geweest.
Geen vragen van de leden van Comenius.
12.

Sluiting van de Algemene Ledenvergadering

Voor verslag:
Małgorzata Dowlaszewicz
Jo Sterckx

