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Notulen Algemene Ledenvergadering NGNS 20 april 2017   

 

1. Inloop met koffie en thee 

2 Opening van de vergadering 

 Om 15:07 opent de voorzitter, T. Markaki, de vergadering. Ze zet kort uiteen welke 
agendapunten op deze vergadering aan de orde komen. Na afloop van de ALV volgt het laatste 
onderdeel van de NGNS-dag 2017, nl. het diner voor leden en de theatervoorstelling van 
ΘΕ.ΠΑ.Κ. in Podium Mozaïek. 

3. Vaststelling Notulen ALV 9 december 2016 
 De penningmeester P. Bander stelt voor om aan de notulen van de vorige ALV (onder punt 

rondvraag) de opmerking toe te voegen dat een omvangrijk aantal leden tijdens de vorige ALV 
het bestuur en met name de voorzitter heeft bedankt  voor de gedane inspanningen voor het 
realiseren van de Bijzondere Leerstoel. Deze opmerking zal aan de notulen van 9 december 
worden toegevoegd en daarmee zijn deze notulen vastgesteld. 

       4. Mededelingen 

 - De voorzitter meldt het overlijden van NGNS-lid prof. dr. W. Aerts op 91-jarige leeftijd. Er 
wordt opgemerkt dat hij vorig najaar voor zijn verdiensten is geëerd met een lintje (Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau). In de volgende nieuwsbrief verschijnt een kort in memoriam. 
- Het aantal leden van het Genootschap bedraagt met ingang van 01 april 2017 93. 
- NGNS-dag 2017: 24 leden zullen gebruikmaken van het diner in het restaurant van Podium 
Mozaïek. Er zijn ook 38 kaartjes voor de voorstelling met korting verkocht aan NGNS-leden. 
- Zoals via e-mail gecommuniceerd is de vacature voor de Marilena Laskaridis Leerstoel 
gepubliceerd op de UvA-website op 4 april en is de sluitingsdatum voor sollicitaties vastgesteld 
op 4 mei. Naar verwachting zal de nieuwe hoogleraar zijn/haar werkzaamheden  kunnen 
aanvangen op 1 januari 2018. De voorzitter benadrukt nog eens het grote belang van de 
Laskaridis Foundation die de voornaamste geldschieter is van de onderneming en vertelt dat er 
nog enige subsidieaanvragen lopen en/of zijn gehonoreerd. 
- Verder deelt de voorzitter mee dat besloten is het aantal nieuwsbrieven van het NGNS terug te 
brengen tot 2 per jaar (te verschijnen op 30 januari en 30 juni) en doet zij een oproep onder de 
aanwezige leden om aan de totstandkoming ervan bij te dragen. Materiaal voor de nieuwsbrief 
moet op respectievelijk 1 januari en 1 juni worden aangeleverd voor vormgeving. Ook voor het 
aanvragen van subsidies kan hulp gebruikt worden. 
- Op 16 en 17 mei zullen weer de Internationale Certificaatsexamens  (ΚΕΓ) worden afgenomen. 
Ook dit keer hebben zich weer rond de 70 kandidaten aangemeld. 
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- De voorzitter (tevens plaatsvervangend bestuurslid ΕΕΝΣ) heeft afgelopen februari de 
bestuursvergadering van de ΕΕΝΣ in Athene bijgewoond in verband met de organisatie van het 
6e Europees Congres Nieuwgriekse Studies. Dit congres wordt van 4-7 oktober 2018 in Lund, 
Zweden, gehouden. Hier zal een Rondetafelgesprek plaatsvinden over de toekomst van de 
Nieuwgriekse Studies in Amerika, West Europa, Oost Europa en Australië. 

5. Activiteitenverslag  

 De voorzitter somt kort de belangrijkste activiteiten van het NGNS in het afgelopen jaar op. 
Ondanks de bezuinigingen heeft het NGNS 22 activiteiten (mede)georganiseerd (zie 
activiteitenverslag 2016 op www.nieuwgrieksestudies.nl).Er is ca. € 10.000 ingezameld voor hulp 
aan vluchtelingen (o.a. aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen) middels twee succesvolle 
benefietconcerten; I. Bruinvis meldt dat hij op Leros een bezoek heeft gebracht aan het door die 
concerten gesteunde ΠΙΚΠΑ/Leros Solidarity Network en ervan onder de indruk was hoe goed 
het geld terechtkomt; er zijn 8 Varia-colleges georganiseerd in samenwerking met de opleiding 
Nieuwgrieks; de internationale certificaatsexamens zijn afgenomen in samenwerking met het 
ΚΕΓ (ca. 70 kandidaten); de Griekse president Pavlopoulos bracht tijdens zijn officiële bezoek aan 
Nederland begin juli ook een bezoek aan de opleiding Nieuwgrieks van de Universiteit van 
Amsterdam. Dat bezoek heeft gezorgd voor positieve publiciteit in Folia (de UvA-krant) en 
Lychnari, maar ook in de Griekse media. 

        6. Meerjarenplan 

 Dit plan rust op 2 pijlers: 1. instelling en onderhoud van de bijzondere leerstoel en 2. 
zichtbaarheid van de opleiding en haar versterking. Vooral binnen de UvA is dat van groot 
belang, want er is veel afhankelijk van hoe de bestuurders van de UvA over ons denken. De 
opleiding is samenwerking aangegaan met een aantal nieuwe partners: het Nederlands Instituut 
in Athene (NIA), en binnen de UvA met de afdelingen Antropologie en de 
opleidingen/studieprogramma’s Midden-Oosten Studies, Europese Studies, Mediterrane 
Studies.  Verder wordt er getracht nieuwe stafleden in deeltijd aan te stellen, zoals tijdelijk 
docent D. Moysiadou, de nieuwe bijzonder hoogleraar (die een nieuw mastervak in zijn of haar 
vakgebied zal starten) en veel stagiaires. De toekomstige hoogleraar moet ook promovendi 
opleiden. Al die zaken werken in het voordeel van de opleiding; de Decaan sprak in een brief aan 
het College van Bestuur over ‘de bloeiende opleiding Nieuwgrieks’. Dat is een goed signaal voor 
de toekomst. A. Van Gemert merkt op dat het van belang is de contacten met alumni levend te 
houden en ze te blijven betrekken bij de studie. Het NGNS zou dat kunnen stimuleren. A. de 
Reuver meldt in dat verband dat in Leeuwarden, dat  in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zal 
zijn, sprake is van een talenhuis, waarin aandacht besteed zal worden aan ‘kleine talen’. Zij 
werpt zich op om uit te zoeken of er daar ook plaats kan zijn voor het Grieks. M. Ioannidou 
merkt nog op dat de Byzantijnse Kring (BSN) erg actief is en de voorzitter kan melden dat het 
NGNS inmiddels lid is geworden van die kring. 

       7. Financiën 

       De penningmeester legt uit dat zowel ten behoeve van de Laskaridis Foundation als voor de 
Belastingdienst de jaarrekening is opgesteld volgens een bepaald format. Deze opzet is ook van 
belang voor het aanvragen van subsidies. Het excel-bestand is gekoppeld aan de bankrekening, 
zodat de kascommissie de zaken makkelijk kan controleren. Vervolgens leest I. Bruinvis de 
verklaring van de kascommissie voor. De penningmeester kondigt ook aan dat als de nieuwe 
hoogleraar is aangetreden er wellicht een extern adviseur zal moeten worden ingeschakeld om 
alles belastingtechnisch ook goed voor elkaar te krijgen. 

       8. Mediacirkel en nieuwe kringen 

 Bij dit punt neemt de vice-voorzitter A. Bot de voorzitterspositie even over van de voorzitter 
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omdat die laatste persoonlijk betrokken is bij het voornaamste onderdeel van punt 8: de 
Mediacirkel. Eerst wordt kort gesproken over het nut van subgroepen, aangezien de pogingen 
van D. Moysiadou om een docentenkring van de grond te krijgen zijn vastgelopen. A. van 
Gemert suggereert dat Moysiadou contact opneemt met de contactpersoon van het ΚΕΓ en die 
interesseert om bv. een workshop voor docenten te komen geven, bv. over leermethodes 
Grieks. Andere mogelijkheden voor subgroepen zouden zijn een alumnikring en een 
vertalerskring, maar voor elk initiatief is een trekker nodig. Er is een open uitnodiging aan leden 
die die rol op zich willen nemen. 
Vervolgens leest de voorzitter een verklaring namens het bestuur voor, waarin wordt uitgelegd 
waarom besloten is de Mediacirkel per 23-11-2016 op te heffen. Belangrijkste punt was het 
ontbreken van een goed huishoudelijk reglement, waarmee problemen zoals die gerezen zijn 
voorkomen hadden kunnen worden. Documentatie omtrent de opheffing van het initiatief is op 
verzoek ter inzage. De NGNS-subgroep die het werk van de Mediacirkel gaat voortzetten, heeft 
de voorlopige naam media-netwerk, maar er wordt gezocht naar een nieuwe naam. Een lijst 
met mogelijke namen die al zijn voorgedragen door een aantal betrokken NGNS-/Mediacirkel-
leden is rondgestuurd en vormt de basis voor verdere gesprekken. 

     9. Huishoudelijk reglement 

     Het concept Huishoudelijk Reglement wordt op verzoek van verschillende leden punt voor punt 
doorgenomen. Voorstellen tot wijzigingen worden door de secretaris genoteerd, evenals de 
schriftelijk ingediende opmerkingen van A. Everhard, en zullen in een nieuwe rond te zenden 
versie worden verwerkt. De opzet/kern van het reglement is goedgekeurd. 

     10. Rondvraag 

 Alle eventuele vragen voor de rondvraag zijn reeds tijdens de verschillende discussies aan de 
orde gekomen. 

     11. Sluiting 

    Om 18:25 sluit de voorzitter de vergadering. 
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