Notulen Algemene Ledenvergadering NGNS 28 maart 2018
Vergadering
Datum
Tijd

Aanwezig (33
leden)

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS)
28 maart 2018
17:20-19:00 uur
T. Markaki, A. Bot, M. Wennekendonk, P. Bander, D. Moysiadou, S. van der Vlugt, B.
van Hensbergen, I. Bruinvis, S. Stamboulidou, A. Bogman, S. Karatzoglou, K. Klok, A.
De Reuver, A. Van Baarle, T. Diamanti, M. Boletsi, A. Everhard, E. Biemond, I. Bingenv.d. Water, J. Melles-Aalberts, O. Lebbink, L. Schaap, D. De Rooij, H. Van den Anker, L.
Zoulfoukaridis, A. Boef, D. Alverti, H. Hokwerda, M. Molegraaf, C. Van de Kamp, L.
Deen, E. Zakrzewska N. Pelgrim

Afwezig met
bericht (8 leden)
Verslag

C. Scheveers, B. Groen, W. Belly, A. van Gemert, R. Lina, M. Ioannidou, A.
Papastamatiou, M. Jansen
M. Wennekendonk (secretaris)

1.

2.

3.

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering vond een lezing plaats door de nieuwe
hoogleraar M. Boletsi (On C.P. Cavafy and Specters of Barbarians) en een presentatie van de
nieuwe lesmethode Milào door de auteurs D. Moysiadou en D. Alverti.
Opening van de vergadering
Om 17:20 opent de voorzitter, T. Markaki, de vergadering. Ze zet kort uiteen welke
agendapunten op deze vergadering aan de orde komen. Op instigatie van enkele aanwezigen
wordt er een presentielijst rondgestuurd.
Vaststelling Notulen ALV 20 april 2017
Na toevoeging van de naam van I. Bingen-v.d. Water aan de ‘afwezigen met bericht’ en wijziging
van de leeftijd waarop prof. dr. W. Aerts overleed, worden de notulen van 20 april 2017
vastgesteld.
Mededelingen
- De voorzitter meldt de presentatie van de nieuwe bijzonder hoogleraar op de Marilena
Laskaridis Leerstoel M. Boletsi op 25 oktober 2017. M. Boletsi heeft, sinds 1 januari dat ze bijz.
hoogleraar is, veel ondernomen om de studie Nieuwgrieks breder bekend te maken: a) ze bereidt
een MA-vak voor met de titel: Crisis Rhetoric and Alternative Narratives in Literature, Art and
Theory: Greece, the Mediterranean and Beyond. Het is een keuzevak voor een grote groep MAstudenten op de UvA (van de opleidingen Literary Studies, Cultural Analysis, en van alle
vreemde talen en culturen op de FGw) dat aangeboden wordt in februari/maart 2019; b) ze biedt 2
tutorials aan die beschikbaar zijn voor Research Master studenten van Literary Studies over
thema’s die breed georiënteerd zijn maar ook met een duidelijk Griekse component; c) ze gaf
sinds januari vier gastlezingen binnen en buiten Nederland over het werk van K.P. Kavafis en
over Griekse straatkunst; d) ze geeft een aantal gastcolleges op het BA-programma Nieuwgrieks;
e) de oratie van M. Boletsi zal plaatsvinden op 21 september a.s. in de Aula van de UvA, in
aanwezigheid van de president van Griekenland, vertegenwoordigers van de Laskaridis
Foundation en verscheidene Griekse academici; f) in de rest van 2018 zal ze een paper
presenteren tijdens het Internationale ΕΕΝΣ-congres in Lund (oktober 2018) en andere lezingen
geven (in Freiburg, Berlijn en Amsterdam) over onderwerpen in het kader van de leerstoel; g)
verder heeft ze na haar benoeming een gesprek gehad met de leden van het curatorium en heeft ze
contact met het bestuur van de Laskaridis Foundation over hun intentie om beurzen te financieren
voor promovendi en/of postdocs Nieuwgrieks aan de UvA.
- In december 2017 waren T. Markaki en M. Boletsi aanwezig bij de viering van het 10-jarig
bestaan van de Laskaridis Foundation en zijn rondgeleid in de bibliotheken van de Foundation in
Piraeus. De Laskaridis Foundation wil graag betrokken blijven bij de leerstoel, zonder dwingend
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te zijn.
- De voorzitter meldt dat er correspondentie is geweest met Permission Machine B.V., een
Belgisch bedrijf dat het NGNS heeft aangesproken op het ongeoorloofd gebruik van één foto op
de NGNS-website. T. Diamanti en de voorzitter hebben veel tijd besteed aan het uitzoeken van de
juridische gevolgen en hebben uiteindelijk de claim weten te beperken tot een schadeclaim.
Gevolg is wel geweest dat de website moest worden aangepast om dergelijke claims in de
toekomst te voorkomen. Dit heeft wel hogere kosten voor de websitebeheerder met zich
meegebracht t.o.v. vorig jaar.
- De url www.nieuwgrieks.nl is momenteel beschikbaar voor de website van de opleiding die
uitsluitend beheerd wordt door het Bureau Communicatie van de Faculteit. Het Variaprogramma
mag niet meer op die website en wordt dus voortaan alleen vermeld op de NGNS-website,
www.nieuwgrieksestudies.nl.
- Het voorstel dat A. De Reuver deed om op enigerlei wijze deel te nemen aan Leeuwarden
Culturele Hoofdstad van Europa is onderzocht, maar wegens te veel financiële risico’s en te grote
tijdsbelasting niet verwezenlijkt. Wel zal H. Hokwerda er een lezing houden over Griekse poëzie.
- Op het ΕΕΝΣ-congres van 4-7 oktober in Lund zal M. Boletsi (na een strenge selectie) een
lezing houden en zal T. Markaki in een Rondetafelgesprek over de toekomst van de Nieuwgriekse
Studies wereldwijd 5 minuten spreken over de situatie in de Benelux. Daarbij zal ze de rol van de
Marilena Laskaridis leerstoel en het NGNS toelichten.
- Het aantal leden van het Genootschap bedraagt met ingang van 01 maart 2018 94; dat is
hetzelfde als het jaar daarvoor. Om in de toekomst onnodig werk te voorkomen zal komend jaar
de oproep aan de leden om hun contributie te betalen in een aparte e-mail worden gedaan.
4. Activiteitenverslag
De voorzitter somt kort de belangrijkste activiteiten van het NGNS in het afgelopen jaar op. Die
zijn conform het meerjarenplan 2017-2021.
- Het NGNS heeft in 2017 acht Varialezingen georganiseerd i.s.m. de opleiding Nieuwgrieks en
de Variacommissie.
- Op 20 april vond in combinatie met de ALV van het NGNS een zeer succesvolle
theatervoorstelling plaats in Podium Mozaïek in Amsterdam, op initiatief van H. Hokwerda en
met dank aan de inzet van vele vrijwilligers.
- Op 25 oktober vond de presentatie plaats van de nieuwe bijzonder hoogleraar tijdens een
Kazantzakis-manifestatie in aanwezigheid van de president en nog een vertegenwoordiger van de
Laskaridis Foundation, vertegenwoordigers van de UvA en van de ambassades van Griekenland
en van Cyprus. De vertegenwoordigers van de Laskaridis Foundation werden voordien
rondgeleid bij de Nieuwgriekse collecties van de Bijzondere Collecties van de UvA.
- De belangrijkste activiteit had betrekking op de aanstelling van de bijz. hoogleraar.
5. Bezoldiging van de bijzonder hoogleraar Nieuwgrieks
De voorzitter zet de stand van zaken uiteen. Het jaarlijks uitkeren van het daarvoor gereserveerde
bedrag aan de bijz. hoogleraar blijkt gecompliceerder te zijn dan vorig jaar gedacht; daar zijn vier
redenen voor:
1. De huidige wetgeving is vaag want deze bevindt zich in een overgangsfase na de
afschaffing van de VAR en het niet functioneren van de Wet DBA.
2. Stukken uit de UvA-documentatie m.b.t. de bijz. leerstoel, bleken strijdig met elkaar.
3. Er is jurisprudentie die de arbeidsrelatie tussen bijzonder hoogleraar en rechtspersoon
aanmerkt als dienstverband. Echter, het NGNS is een non profit organisatie en heeft geen
personeel in dienst.
4. De hoofdwerkgever van de bijz. hoogleraar (Universiteit Leiden) heeft tot nu toe de
bezoldiging, technisch gezien, niet willen faciliteren.
In de afgelopen 6 maanden heeft het bestuur, samen met de kascommissie en NGNS-lid T.
Diamanti de volgende acties ondernomen:
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6.

7.

8.
9.

a) Hulp gevraagd van de UvA: modelovereenkomsten en advies;
b) drie externe deskundigen ingeschakeld (register accountant, fiscaal jurist, advocaat) en
twee offertes aangevraagd bij detacheringsbureaus (TenToo en UvA Jobservice);
c) advies gevraagd bij VSNU;
d) via M. Boletsi een brief aan het curatorium gestuurd met een verzoek voor een tweede
ronde onderhandelingen tussen UvA en Universiteit Leiden.
Verder te nemen stappen: het NGNS wacht de uitkomst af van de onderhandelingen met de
Universiteit Leiden. Indien deze negatief is, wordt er een contract voor bepaalde tijd (5 jaar)
gesloten tussen het NGNS en M. Boletsi. Het NGNS zal gedurende 5 jaar een
salarisadministratiebureau moeten inschakelen t.b.v. het afgeven van salarisspecificaties (te
betalen uit het bestemmingsfonds van € 100.000,-). De optie om een fiscaal jurist te vragen om
namens het NGNS op te treden in vooroverleg met de belastingdienst t.b.v. een overeenkomst in
opdracht is afgewezen omdat deze volgens de ingewonnen adviezen zeer weinig kans van slagen
heeft. Het bestuur vraagt hierbij van de ALV om a) groen licht om deze weg te bewandelen en b)
mandaat aan de kascommissie te geven om de besluiten van het bestuur te onderzoeken en
eventueel te accorderen. Beide zaken zijn bij acclamatie toegewezen.
Financiën
- De jaarrekening 2017 zoals opgesteld door de penningmeester is gebaseerd op het
meerjarenplan. De penningmeester licht de rekening toe. Er hebben kleine verschuivingen
plaatsgevonden, maar het eindresultaat is kloppend. Opmerkingen van enkele leden over de
verschillende bedragen zullen door de penningmeester verwerkt worden. Daarmee is de
jaarrekening over 2017 vastgesteld. De gereviseerde versie zal aan de kascommissie ter controle
worden voorgelegd en de nieuwe versie zal worden toegestuurd.
- De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd.
Rondvraag
- Na het mislukken van het oprichten van een docentenkring wordt gesuggereerd een nieuwe
poging te doen om docenten Nieuwgrieks bij elkaar te brengen voor het uitwisselen van
ervaringen, maar dan in de vorm van een eenmalige bijeenkomst. Als daar behoefte aan blijkt te
zijn kan altijd nog besloten worden tot het oprichten van een kring met een meer permanent
karakter. T. Diamanti stel voor dit te proberen via een tabblad op de website.
- D. De Rooij (lid van de kascommissie) vraagt om décharge te verlenen aan de penningmeester,
welk verzoek direct wordt geaccordeerd.
- L. Deen merkt nog op dat de UvA weliswaar niet veel heeft gefaciliteerd m.b.t. de bezoldiging
van de leerstoel, maar dat het NGNS toch wel kosteloos gebruik mag maken van de door de UvA
beschikbaar gestelde ruimte, waarvoor het NGNS dank verschuldigd is.
Sluiting
Om 19:00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Receptie
Hierna is er nog tot 20:30 uur gelegenheid om te genieten van Griekse heerlijkheden die verzorgd
zijn door S. Stamboulidou, waarvoor het NGNS haar veel dank verschuldigd is
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