Algemene ledenvergadering Comenius
Belgrado, zaterdag 18 mei 2011
1. Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststelling van de agenda
2. Vaststelling notulen vorige ALV Olomouc 2010: unanieme goedkeuring door alle leden
3. Mededeling NTU-beleid, presentatie door Marc le Clercq:
 We verkering in een periode van opgelegde besparingen. De NTU moet rekening
houden met een budget van -5%. De NTU is zich bewust dat alle leerstoelen uit de
regio eveneens tot besparingen werden gedwongen. Vandaar de noodzaak tot een
verfijning van het NTU-beleid wat vooral inhoudt dat de bestaande leerstoelen uit de
regio de huidige financiële ondersteuning van de NTU NIET verliezen maar dat voor
nieuwe financiële ondersteuningsvormen striktere criteria gelden vanaf 2012.
 Geografisch vertrekpunt: het aantal vakgroepen per land dat actief wordt
ondersteund staat in verhouding tot het aantal inwoners. Concreet voor onze regio:
(1) < 10 000 000 inw: 1 vakgroep ; (2) 10 000 000 – 30 000 000: 2 vakgroepen ; (3) >
30 000 000: 3 vakgroepen.
 !!! Dit heeft geen repercussie voor de basissubsidies die op dit moment worden
uitgekeerd. Alle vakgroepen uit de regio die op dit moment een basissubsidie krijgen
zullen deze blijven ontvangen, ook wanneer het om een vakgroep gaat van een land
waar meer vakgroepen bestaan dan hierboven beschreven. Ook voor wat de
moedertaalsuppletie betreft verandert niets, alle vakgroepen die nu recht hebben op
een moedertaalsuppletie blijven dit recht behouden. Voor wat projectsubsidies
betreft geldt eveneens hetzelfde: alle huidige vakgroepen behouden het recht om
een projectvoorstel in te dienen met oog op het verkrijgen van een projectsubsidie.
Voor de projectsubsidie verandert er dus eveneens principieel gezien niets, al is het
mogelijk dat de 'pot' voor projectsubsidie iets kleiner wordt vanwege de
bezuinigingen. Het land waar aanvragers vandaan komen en hoeveel afdelingen daar
al zijn, wordt niet meegewogen bij een projectsubsidie.
 Wat wel verandert is dat als er een startsubsidie of noodsubsidie wordt aangevraagd,
de NTU zal kijken of het maximum aantal afdelingen in een land al is bereikt. Als dat
zo is, zal bijgevolg door de NTU geen nood- of startsubsidie worden toegekend.
4. Begroting: er is een begrotingsoverschot. De kosten gemaakt in het voorbije jaar hebben te
maken met notariskosten, scriptieprijs, logoprijs, bijdrage aan de organisatie van de
zomercursus in Debrecen en 2 bestuursvergaderingen. Tijdens de laatste
bestuursvergadering kon niet elk bestuurlid aanwezig zijn en werd gebruik gemaakt van een
skype-videoconference. Dit experiment viel goed mee. Enige voorwaarden zijn een goede
internetverbinding, videocamera, microfoon en luidsprekers. De videoconferencekosten zelf
zijn heel laag. Hierdoor kan in de toekomst heel wat bespaard worden op
verplaatsingskosten, logementskosten en tijd. Het bestuur voorziet in de toekomst op
geregeldere tijdstippen gebruik te maken van dit medium. Voor het komende jaar moet nog
een deel van het budget gereserveerd worden voor een bestuursvergadering van de redactie
van het tijdschrift ‘Comparatieve Neerlandistiek’ en eventueel een kost voor de opbouw van
een eigen website (zie verder).
5. Prijsvragen: officiële uitreikingen door de voorzitter van de jurycommissie Jan Pekelder:
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Logoprijsvraag: ontwerp van een logo voor het nieuwe online-tijdschrif Comparatieve
Neerlandistiek. Er waren 4 inzendingen. Ilona Banach uit Lublin heeft de eerste prijs
gewonnen bij unanimiteit onder de juryleden.
 Scriptieprijs 2010: Er waren 7 inzendingen. Bij unanimiteit onder de juryleden gaat de
eerste prijs naar Maria Prorok uit Wrocław (scriptiebegeleider Prof. J. Koch)
Afscheid van de regiovertegenwoordiger Judit Gera.
 Judit deelt mee dat ze omwille van persoonlijke redenen geen andere keuze heeft
dan af te treden.
 Judit beklemtoont sterk dat ze nooit bezwaar heeft gehad tegen het lidmaatschap
van Oostenrijk bij de Comeniusvereniging. (zie verder)
 Wilken Engelbrecht neem de plaats van Judit ad interim over. Vanaf het nieuwe
bestuur dat wordt gekozen op de ALV 2012 worden de voorzitter van Comenius en
de regiovertegenwoordiger 1 persoon.
Statutenwijziging: volgend jaar tijdens het IVN-congres te Antwerpen zijn er nieuwe
verkiezingen. Voorstel is om vanaf volgend jaar een 5 hoofdig bestuur te hebben:
Regiovertegenwoordiger en voorzitter worden 1 en dezelfde persoon, de redactievoorzitter
van het digitale tijdschrift Comparatieve Neerlandistiek wordt ook als bestuurslid
opgenomen. Het officiële correspondentie-adres wordt nu onder het adres van het IVN
geplaatst.
De lidmaatschap van Oostenrijk bij Comenius. Vorige jaar werd in de algemene vergadering
te Olomouc beslist om Oostenrijk niet meer te beschouwen als lid van Comenius. Er werd
uitgegaan van de logica dat Oostenrijk moeilijk deel kan uitmaken van Comenius omwille
van:
 Het feit dat Oostenrijk ook deel uitmaakt van de vereniging van neerlandistiek van de
Duitstalige gebieden
 In de lijn van de subsidiëringspolitiek van de NTU niet tweemaal kan gesubsidieerd
worden voor regionale congressen
 De opdeling van de regio’s bij IVN
Er werd echter geen rekening gehouden met de volgende zaken:
 Oostenrijk is één van de oprichters van Comenius
 Oostenrijk is een belangrijke motor achter Centraal-Europese projecten zoals CEEPUS
en DCC
Bij algemene stemming onder de leden van de Algemene Vergadering (2 onthoudingen, geen
tegenstemmen, de rest voor) wordt beslist om Oostenrijk terug op te nemen bij Comenius.
Voorwaarde is wel dat de leden van Oostenrijk geen dubbele subsidie kunnen ontvangen van
de NTU voor regionale congressen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt tussen de
vakgroep in Wenen en de NTU, zoals op de vergadering door Marc le Clercq werd bevestigd.
Website + IVN-Platform: op dit moment hebben we 2 elkaar enigszins overlappende
internetinformatiekanalen: de website (https://comenius.ned.univie.ac.at/node/11140 ) en
het IVN-Platform
(http://www.ivnnl.com/lid_login.php?req=2&r=gebruikersgroep/detail&r2=c=21) Het
platform is een gesloten informatiekanaal waartoe enkel geregistreerde personen toegang
hebben. Aangezien het de bedoeling is om al onze informatie vlot open te stellen voor iedere
geïnteresseerde , met inbegrip van het tijdschrift Comparatieve Neerlandistiek, blijkt de
websiteformule de meest adequate keuze te zijn. Voorlopig maken we nog gebruik van de
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website van Wenen, maar er bestaat een sterk levend idee om op niet zo lange termijn een
volledig eigen website met een domeinnaam te hebben (de vaste kosten – exclusief beheersen onderhoudskosten - hiervoor liggen gemiddeld niet hoger dan 50 EUR per jaar). We horen
graag een positief signaal van een webspecialist die tegen een betaalbare prijs deze website
kan opstarten. Alle kandidaten zijn welkom. Het verdere onderhoud van de website blijft de
taak van de verkozen comeniuswebmaster.
Onderzoeksschool: Dit idee is in uitwerking. Bedoeling is om van dit centrum een
steuncentrum te maken voor doctorandi en habilitandi. Dit kan ook de basis zijn van
regionaal projectsamenwerking en ‘kaderexchange’.
Enquêteresultaten: in verwerking bij de secretaris
Zomercursus 2012: kandidaat organisatoren gezocht!
Colloquium Neerlandicum 2013: kandidaat = Poznań
DOHA-colloquium 2014: kandidaat = Boedapest

