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Notulen Algemene Ledenvergadering NGNS 02 december 2020 

 

 N.B. In verband met de restricties die gelden wegens Covid 19 wordt deze ALV gehouden 

via Zoom. De statuten van het Genootschap voorzien niet in deze mogelijkheid, maar de 

tijdelijke wet COVID-19 van Justitie en Veiligheid (de “Spoedwet”) wel (geldig tot 1 maart 

2021). Conform deze spoedwet wordt het voor verenigingen mogelijk om een volledig 

digitale ALV te houden.  

Voorafgaand aan de opening van de vergadering merkt D. de Rooij nog op dat zijn naam niet D. 

van Rooij luidt, zoals abusievelijk is vermeld op de agenda. 

1. Opening van de vergadering 

 Om 15:30 opent de voorzitter, T. Markaki, de vergadering. Ze zet kort uiteen welke 

agendapunten op deze vergadering aan de orde komen. 

2. Vaststelling Notulen ALV 30 maart 2019 

 Over de notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering wordt door de voorzitter 

opgemerkt dat onder punt 6 staat dat de voertaal van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur 

Engels zal worden, maar dat dat voorlopig nog niet aan de orde is. Naar aanleiding van 

eenopmerking van Ewa Zakrzewska in de rondvraag vult de voorzitter aan dat de akten van het 

genoemde colloquium zijn gepubliceerd in een boek dat nu in de bibliotheek is. Verder zijn er 

geen aanvullingen of opmerkingen toegevoegd. Deze notulen worden daarmee vastgesteld en 

zullen binnenkort op de website worden gepubliceerd. 

       3. Mededelingen 

 - De voorzitter meldt dat er in 2019 veel activiteiten zijn geweest: 11 lezingen, 3 concerten. 

- Verder is er veel georganiseerd in het kader van de Bijzondere leerstoel. Zo zijn er 

voorbereidingen gestart voor een samenwerking met de universiteit van Boston en met de 

Laskaridis Foundation in het kader van het Census-project. Maria Boletsi en 3 Neograeci in 

Amsterdam en Dia Philippides en Wim Bakker in Boston werken aan dit project. Onder 

agendapunt 6 zal Maria Boletsi dit zelf toelichten. 

- In een samenwerkingsverband met de universiteit Oxford hebben er al 2 webinars 

plaatsgevonden. Het tweede webinar had ca. 150 deelnemers (via Zoom en YouTube). Er komt 

op 10 december een derde webinar over het migratieprobleem met de titel On Islands and 

Camps: From Leros to Lesvos. 

- De Griekse regering bereidt allerlei activiteiten voor voor het herdenkingsjaar 2021 en in 

samenwerking met de ambassade van Griekenland organiseren de Vereniging van Grieken in 

Nederland en het Griekse Huis van Rotterdam een ημερίδα via Zoom t.g.v. 200 jaar na de Griekse 

Onafhankelijkheidsoorlog, op 27 maart 2021. Wij zullen als NGNS, opleiding Nieuwgrieks en M. 
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Laskaridis Chair, UvA, daar op enig moment tussen 12:00 en 18:00 uur een uur lang korte 

lezingen organiseren.  

- Goed nieuws over de opleiding: de visitatieprocedure van de NVAO is goed verlopen en de 

opleiding wordt geaccrediteerd tot en met 2026. 

- Minder goed nieuws is dat de werkdruk van de docenten toeneemt door de vele bezuinigingen. 

Het programma wordt wel uitgebreid door de activiteiten van M. Boletsi. 

Het volgende congres van het Europees Genootschap van Nieuwgriekse Studies (ΕΕΝΣ) dat 

plaats zal vinden in Wenen is uitgesteld tot 2023, zodat het fysiek kan plaatsvinden. Het wordt 

georganiseerd door het Oostenrijkse Genootschap van Nieuwgriekse Studies en de opleiding 

Byzantinologie en Nieuwgrieks van de universiteit Wenen in samenwerking met het ΕΕΝΣ. 

- Op de website van ΕΕΝΣ zijn de akten van het vorige congres, gehouden in 2018 in Lund, 

gepubliceerd. Zie: https://www.eens.org/?attachement_id=6492  

- Het ΕΕΝΣ heeft een prijs ingesteld voor de beste dissertatie. Die is voor 2019 toegekend aan dr. 

Olga Bezentakou (Vrije Universiteit Berlijn). 

- De prijs die het ΕΕΝΣ heeft uitgeloofd voor de beste monografie is uitgereikt aan prof. dr. 

Gonda van Steen die over haar boek ook een lezing zal komen houden in het tweede semester van 

dit studiejaar (of later). De lezing stond oorspronkelijk gepland voor maart 2020 maar werd 

uitgesteld vanwege Covid-19. 

- De voorzitter geeft het woord aan Iain Bruinvis om iets te vertellen over een actie voor het 

herstel van het bedrijf van twee migranten uit Gaza op Samos, dat door de recente aardbeving 

verwoest is. Het NGNS bestuur stelt voor om namens het NGNS een donatie te doen van € 200. 

De vergadering gaat daarmee akkoord. 

- Er moet bezien worden of de statuten van het NGNS moeten worden aangepast zodat de ALV 

voortaan digitaal gehouden zal mogen worden (indien nodig). Peter Bander meent zich te 

herinneren dat de notaris die mogelijkheid niet wilde toevoegen. Dit punt moet nog uitgezocht 

worden. Kees Klok meldt dat het snel moet worden uitgezocht, omdat de spoedwet maar geldt tot 

eind februari 2021. De voorzitter vraagt of er bezwaar is tegen het eventueel toevoegen van de 

mogelijkheid digitaal te vergaderen. Dat is er niet. 

4. Benoeming nieuw bestuur  

 Na het bedanken van de beide vertrekkende bestuursleden wordt er gestemd over de benoeming 

van twee nieuwe bestuursleden, voorgedragen door de opleiding, Leandra Zoulfoukaridis en 

Shereen el Sherbini. Marietje Wennekendonk geeft aan dat zich geen andere kandidaten hebben 

gemeld en dat er 10 leden digitaal hun stem hebben uitgebracht en unaniem vóór alle voorstellen 

hebben gestemd. 

Daarna wordt er door de deelnemende leden anoniem gestemd: Désiré de Rooij maakt bekend dat 

100% van de uitgebrachte stemmen positief is. 

De volgende stemming heeft betrekking op de herbenoeming van drie zittende bestuursleden 

(voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester). Ook op deze vraag heeft 100% van de leden met ja 

geantwoord. 

        5. Herbenoeming kascommissie 

 Daarna wordt gestemd over de herbenoeming van de twee leden van de kascommissie, Désiré de 

Rooij en Iain Bruinvis. Ook in dit geval is 100% van de uitgebrachte stemmen vóór. De voorzitter 

kondigt wel aan dat zijzelf en de penningmeester in hun komende ambtstermijn willen proberen 

gefaseerd terug te treden en het stokje aan anderen over te dragen. 

       6. Bijzondere leerstoel 

       Maria Boletsi licht haar activiteiten in 2019 toe. Deze activiteiten zijn ook summier vermeld in 

bijlage 3 van het jaarverslag.  

In 2019, toen er nog vrij gereisd kon worden, zijn er veel activiteiten georganiseerd, waaronder 

twee conferenties in Amsterdam, deels over Griekenland zelf maar ook in een bredere context, en 

een hele serie lezingen. In september 2019 is er een partnership gesloten met Oxford en een 

https://www.eens.org/?attachement_id=6492
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gezamenlijk netwerk ontwikkeld, dat nog verder uitgebreid zal worden. In januari 2020 is in dat 

kader een conferentie georganiseerd in Oxford. Verder een aantal online webinars, waarvan het 

derde in december plaatsvindt.  

Heel belangrijk zijn de M. Laskaridis visiting fellowships geweest, gefinancierd door de 

Laskaridis Foundation. Vorig academisch jaar waren de eerste twee fellows in Amsterdam, dr. 

Pafsanias Karathanasis en dr. Christina Gedgaudaite. De staf was heel blij met beiden; Christina, 

die haar PhD in Oxford deed, was ook actief betrokken bij het ontwikkelen van het netwerk met 

Oxford. Voor dit jaar hebben zich drie fellows aangemeld, maar die kunnen pas vanaf januari of 

februari beginnen, en de eerste maand waarschijnlijk op afstand. De Laskaridis Foundation is zeer 

tevreden over hoe het allemaal gaat en lijkt bereid het bedrag voor deze fellowships aanzienlijk te 

verhogen, al is dat nog niet definitief. 

Verder vertelt Maria over de PhD studenten die ze begeleidt en hun onderwerpen. 

Maria pleit ook voor het aanbieden van colleges in het Engels om het BA-programma 

toegankelijker te maken voor buitenlanders. 

       7. Financiën 

 - De voorzitter meldt dat een tegenvaller is dat de subsidie van Cyprus in 2019 is vervallen omdat 

het ministerie van Onderwijs en Cultuur van Cyprus geen subsidieronde heeft gehouden. 

Weliswaar zou er in 2020 wel een subsidie verstrekt kunnen worden, maar de procedure was zeer 

ingewikkeld: de Cypriotische overheid wenste extra Engelstalige verklaringen van de bank en de 

tijd was daarvoor te kort. In 2021 zal er een nieuwe poging gedaan worden. Een meevaller is dat 

het ΚΕΓ na vele afgewezen verzoeken van de kant van het NGNS er eindelijk in heeft toegestemd 

de tarieven voor de examens te verhogen. 

- De uitgaven voor de varialezingen zijn hoger geweest dan eerdere jaren omdat er meer lezingen 

zijn georganiseerd en voor de eerste lezing meer kosten gemaakt moesten worden. 

- Tegen de volgorde van de onderdelen onder het agendapunt Financiën maakte Hero Hokwerda 

bezwaar. De verwarring was ontstaan door het feit dat vanwege de coronamaatregelen de ALV, 

die normaliter ergens in maart plaatsvindt, dit jaar moest worden uitgesteld tot december. Wat 

door de ALV moest worden vastgesteld was niet de definitieve begroting voor 2019 en de 

voorlopige begroting voor 2020, maar de definitieve begroting 2020 en de voorlopige begroting 

voor 2021. Deze laatste is nog niet opgesteld. Wel heeft de ALV de jaarrekening over 2019 

vastgesteld, het verslag van de kascommissie goedgekeurd en de penningmeester décharge 

verleend. Verder is de begroting voor 2020 vastgesteld en is besloten om nog vóór het verstrijken 

van de coronaspoedwet een nieuwe digitale ALV bijeen te roepen. De penningmeester zal 

proberen de jaarrekening 2020 vóór die tijd op te stellen; de voorzitter en Maria Boletsi zullen 

hem voor dat doel zo spoedig mogelijk de benodigde gegevens sturen. Daarnaast zal hij een 

begroting maken voor 2021. Aangezien de UvA nog fysiek gesloten blijft gedurende het gehele 

tweede semester en er dus sowieso digitaal vergaderd zal moeten worden, zal er niet worden 

afgewacht of de coronaspoedwet wordt verlengd en zal de volgende ALV in februari gehouden 

worden. 

     8. Jaarverslag 2019 

     Over het jaarverslag 2019 waren geen vragen, alleen een compliment van D. De Rooij die 

opmerkte dat dit een goed en uitvoerig jaarverslag is dat uitstekend kan dienen als model voor de 

komende jaren. Er zal naar gestreefd worden het jaarverslag over 2020 ook gereed te hebben voor 

de volgende ALV. 

     9. Vaststelling contributie voor het komende jaar 

 Bij acclamatie is besloten dat de contributie het komende jaar gelijk blijft: € 25 voor gewone 

leden en € 15 voor studenten, leden die permanent woonmachtig zijn buiten Nederland en 

bezitters van een UvA lezerspas. 

     10. Rondvraag 
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 Voorgesteld wordt om vóór de volgende ALV een ‘oefen-zoom-vergadering’ te beleggen voor de 

leden die minder gewend zijn aan het platform Zoom. 

Aliki Boef stelt voor de varialezingen online te zetten in de vorm van webinars. Maria Boletsi en 

de voorzitter gaan hiermee akkoord en zeggen dat een deel van de lezingen digitaal zal worden 

aangeboden en een deel fysiek (onder andere afhankelijk van de voorkeur van de sprekers zelf). 

    11. Sluiting 

 Om 17:30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 


