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Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studieën (NGNS)
17 januari 2015
15.00-17.45 uur
Tatiana Markaki, Arthur Bot, Marietje Wennekendonk, Savas Simatos, Despina Moysiadou, Sonia
Stamboulidou, Ewa Zakrzewska, Bronwyn van Hensbergen, Jelmer Nicolai, Pavlos Emmanouilidis, Simon
van der Vlugt, Maria Boletsi
J. Vis, H. Hokwerda, A.F. van Gemert, A. Everhard, P. Borghart, D. Koster, L. Zoulfoukaridis, K. Klok, A.
Boef, B. Groen, P. Mens, C. Passalis, G.J. van Wijngaarden
M. Wennekendonk

Agendapunten
1. Opening van de vergadering
Marietje Wennekendonk opent de vergadering om 15.20 uur. Zet kort uiteen waarom besloten
is het NGNS weer op te wekken en waarom gekozen is voor de bestuursleden die daarna
worden voorgesteld. Geen van de aanwezigen maakt bezwaar tegen die keuze.
Nieuwe bestuursleden:
-Tatiana Markaki, voorzitter (tevens vakgroepleider Nieuwgrieks, FGw, UvA)
- Arthur Bot, vice-voorzitter (tevens staflid opleiding Nieuwgrieks, FGw, UvA)
- Savas Simatos, penningmeester (tevens treasurer Wolters Kluwer)
- Marietje Wennekendonk-Visser, secretaris (tevens beëdigd tolk/vertaler Grieks)
- Despoina Moysiadou, lid (tevens freelance docent/vertaler Grieks).
2. Benoeming nieuw bestuur
 Daarop wordt bij acclamatie het nieuwe bestuur benoemd en neemt voorzitter Tatiana
Markaki het woord.
3. Ingekomen stukken
 Ter toelichting op de brief van 14 december zet Tatiana uiteen dat het NGNS zou kunnen
fungeren als een paraplu waaronder, naar voorbeeld van bv. het NGTV, allerlei deelkringen
kunnen ontstaan, bv. een alumnikring, een studentenkring, een taalkundigenkring, een tolkenen vertalerskring, een mediakring (om het beeld van Griekenland in de media bij te stellen).
Doelen van het NGNS: fungeren als een netwerkplatform voor allen die zich serieus met
Nieuwgriekse taal en cultuur bezighouden en het vergroten van de zichtbaarheid van het
Nieuwgrieks in Nederland.
Als bijlage bij de brief werd ook informatie over de NGNS-dag op 28 februari meegestuurd.
Despoina Moysiadou, alumna Nieuwgrieks en executive producer van deze voorstelling, vertelt
kort in het Grieks iets over de multiculturele voorstelling Oedipus in het Universiteitstheater,
die op 28 feb. aan de leden van het NGNS met 20% korting wordt aangeboden. De voorstelling
is inmiddels uitverkocht. Leden die al gereserveerd hebben, wordt verzocht om vooruit te
betalen om hun plaats veilig te stellen (neem contact op met tlamproductions@gmail.com ).
Bronwyn van Hensbergen merkt op dat die voorstelling een kans zou kunnen bieden om een
ander geluid over Griekenland in de Nederlandse media te laten horen, maar gevreesd wordt
dat de tijd daarvoor te kort is. In de toekomst zal uiteraard dit soort initiatieven tijdig onder de
aandacht van de Nederlandse media gebracht worden.
N.a.v. een vraag van Ewa Zakrzewska verduidelijkt Tatiana dat de voertaaal van het NGNS het
Nederlands is. Echter, als de actieve kennis van het Nederlands van een lid niet voldoende is
om zich in het Nederlands goed uit te drukken, dan mag ook het Grieks en/of het Engels
tijdens de A.L.V. als communicatiemiddel gebruikt worden.
 In de bijlagen van de brief van 14 dec. werden ook enige voorstellen voor activiteiten
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genoemd. Tatiana stelt voor vier van die voorstellen vandaag te bespreken, nl. de oprichting
van een Bijzondere Leerstoel Nieuwgrieks, de promotie van de vakbibliotheek, de steun aan
Lychnari en de mede-organisatie van de Varialezingen (zie onder punt 5 en 7). De bespreking
van de overige voorstellen verschuift naar de ALV van 28 febr.
 Tatiana meldt dat onder de knop NGNS op www.nieuwgrieks.nl en op
http://www.uva.nl/en/disciplines/modern-greek (de Engelstalige website van de opleiding
Nieuwgrieks) het aanmeldingsformulier en alle informatie m.b.t. het NGNS in het Nederlands
en in het Engels staat. Er zal in de toekomst een aparte website voor NGNS gemaakt moeten
worden, dat kan onder de domeinnaam www.nieuwgrieks.nl (die geen eigendom is van de
UvA, maar van de opleiding Nieuwgrieks zelf).
4. Statutenwijziging
4
Voorgesteld wordt om in de statuten aan artikel 3 als lid b. toe te voegen de formulering dat
lid van het NGNS eenieder kan worden die de doelstelling van het NGNS, zoals omschreven in
artikel 2, lid a. onderschrijft. Het huidige lid b. moet dan lid c. worden.
Voorgesteld wordt in de naam van het NGNS het woord “Studieën” te vervangen door
“Studies”. Ingrijpender naamswijziging lijkt geen goed idee, gezien de soortgelijke naam van
het Europees Genootschap EENS = Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, zie
www.eens.org ).
Voorgesteld wordt het artikel over de bestuurssamenstelling te wijzigen in een vijfkoppig
bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en lid). De exacte tekst van dit
artikel is opgenomen in bijlage 2 van de agenda.
Voorgesteld wordt aan artikel 5 (bestuur) een lid b. toe te voegen over de ambtstermijn van
het bestuur. Die zou bepaald moeten worden op vier jaar met de mogelijkheid van
herverkiezing. Het aantal opeenvolgende termijnen is maximaal drie. Hierbij wordt door Simon
van der Vlugt opgemerkt dat het wenselijk is dat het bestuur gefaseerd vervangen wordt en
niet het gehele bestuur in één keer. Voor de juiste formulering van e.e.a. zal gekeken moeten
worden naar de statuten van EENS.
Voorgesteld wordt de bestaande leden die nog niet gereageerd hebben te vragen of zij als lid
willen aanblijven en in geval dat dat zo is vóór uiterlijk 31 maart de contributie te betalen. In
de statuten zou opgenomen moeten worden dat wie zijn lidmaatschap wil beëindigen dat vóór
1 december schriftelijk kenbaar moet maken aan het bestuur en dat ieder lid geacht wordt de
jaarlijkse contributie te betalen vóór 31 maart van het betreffende kalenderjaar.
Voorgesteld wordt aan de statuten een artikel toe te voegen dat regelt dat men zich in een
ALV bij volmacht kan laten vertegenwoordigen. De exacte tekst van het artikel is opgenomen
in bijlage 2 van de agenda.
Voorgesteld wordt aan de statuten een artikel toe te voegen waarin staat: “De afkorting van
het Genootschap luidt: NGNS.”
Alle voorgestelde wijzigingen van de statuten worden na discussie bij acclamatie
aangenomen.
De discussie over de statutenwijziging resulteerde erin dat er besloten is het
aanmeldingsformulier enigszins uit te breiden. Om enig zicht te houden op wie er lid wil
worden stelde Bronwyn van Hensbergen voor de vraag naar de motivatie om lid te worden tot
een verplicht veld te maken. Pavlos Emmanouilidis stelde voor er een vraag aan toe te voegen,
namelijk “Hoe/via wie bent u in contact gekomen met het NGNS?”
Ook deze voorstellen werden algemeen aangenomen.
5. Voorstel oprichting Bijzondere leerstoel Modern Greek and Cypriot Culture
Tatiana vertelt over de pogingen die zij tot nu toe heeft ondernomen om geldschieters te
vinden voor oprichting van een bijzondere leerstoel aan de FGW van de UvA, waarvoor, na
verkennende gesprekken van Tatiana met medewerkers van het Faculteitsbureau, bleek dat de
UvA een garantie van € 100.000 eist. Zoals reeds in de brief van 14-12-2014 wordt vermeld, is
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de sollicitatieprocedure voor zo’n leerstoel niet open voor UvA-medewerkers. Na enige
discussie is besloten dat de duidelijkste titel (afgezien van de naam van een eventuele ‘grote
sponsor’) zou zijn: Culture of Modern Greece and Cyprus. De naam van Cyprus is noodzakelijk
in de titel, want het ministerie van Cultuur van Cyprus heeft reeds, via de opleiding
Nieuwgrieks, een bedrag van € 2.330,00 ter beschikking gesteld voor dit doel. Na de eerste
voorzichtige stappen die Tatiana op persoonlijke titel heeft gezet, heeft zij nu het mandaat van
de ALV om namens het NGNS voort te gaan. Globaal zijn er drie opties voor het werven van
sponsors: a. 1 grote sponsor (een particulier of een foundation), die zijn/haar naam zou
verlenen aan de leerstoel; b. een groot aantal (ca. 20) min of meer vermogende mensen en/of
bedrijven/organisaties die enige binding hebben met het Nieuwgrieks vragen om een bijdrage;
c. crowdfunding via internet (voorstel Jelmer Nicolai).
Na een voorstel van Ewa Zakrzewska wordt het verstandig geacht een Comité van Aanbeveling
te formeren met invloedrijke mensen uit de wereld van wetenschap, overheid (ambassadeurs
van Griekenland en Cyprus) en bedrijfsleven. Het voorstel zal nader worden besproken op 28
februari.
6. Financiën
Penningmeester Savas Simatos meldt dat inmiddels 41 mensen hun contributie voor 2015
betaald hebben, waarvan 30 nieuwe leden. Dit is belangrijk nieuws, want zoals in de brief
d.d.30-10-14 van oud-voorzitter Hero Hokwerda staat, is “de bodem van de kas in zicht
gekomen”. Conform het ABN-AMRO financieel overzicht 2013 bedroeg het saldo op 31-122013 slechts € 24,00. Dit heeft te maken met het feit dat het NGNS gedurende 6 jaar geen
inkomsten had (er is geen contributie geïnd), maar wel kosten maakte (bankkosten voor een
ondernemingsrekening en de jaarlijkse contributie van het NGNS aan het EENS). Het nieuwe
bestuur heeft ervoor gezorgd dat in de overgangsperiode van september 2014 (toen het
nieuwe bestuur is voorgesteld) en de ALV-dag van vandaag 17-01-2015 het saldo van het NGNS
is aangevuld met:
a) een bedrag van € 2.330,00, dat de opleiding Nieuwgrieks tijdens de vergadering d.d.12-122014 besloot te reserveren voor de oprichting van de Bijzondere Leerstoel, en
b) de contributies 2015, betaald door 41 leden. Het saldo bedraagt op 17-01-2015 € 3.376,00.
Aan de leden die nog niet betaald hebben zal een brief gestuurd worden (zie boven).
De financiële gegevens voor het jaar 2015 zullen na december 2015 tijdig schriftelijk aan de
leden bekend gemaakt worden.
7. W.v.t.t.k.
Het is zowel in het belang van de vakbibliotheek Nieuwgrieks (die steeds met krimp bedreigd
wordt) als in het belang van de leden van het NGNS die behoefte hebben aan Griekse boeken
dat leden van het NGNS gestimuleerd worden een lenerspas van de UB aan te schaffen. Dat
kost (per jaar) € 30, maar aan nieuwe leden kan gemeld worden dat het aanschaffen of het
bezitten van zo’n lenerspas een korting van € 10 op de NGNS-contributie oplevert (een
mededeling van dien aard moet worden opgenomen in het aanmeldingsformulier o.v.v.
www.lenerspas.nl waar men zo’n pas kan aanschaffen); wie zijn contributie voor 2015 al
betaald heeft en ook een lenerspas wil, kan onder overlegging van een kopie van die pas €10
van de contributie gerestitueerd krijgen.
Hetzelfde gereduceerde tarief van € 15,00 zal voortaan ook gelden voor NGNS-leden die
buiten Nederland wonen. Dit besluit is door het bestuur genomen n.a.v. een verzoek van een
buitengewoon lid, woonachtig in België. Dit gegeven zal ook in het aanmeldingsformulier
verwerkt worden.
T.a.v. Lychnari is er kort gesproken over de mogelijkheden tot promotie van het blad, vrijwel
alle aanwezigen zijn reeds abonnee (maar niet allemaal!) en Pavlos Emmanouilidis vertelt dat
hij met een redactielid bij de Griekse Persattaché, mw. Mary Vaxevanidou, is geweest en een
lijst van bedrijven heeft gekregen die zaken met Griekenland doen en aan wie een brief om
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steun zal uitgaan.
Over de Variacolleges vertelt Tatiana dat er de komende dagen i.s.m. de voorzitter van de
Varia-commissie Arthur Bot gewerkt zal worden aan een heldere kaderstelling, omdat
subsidiegevers (Griekenland is al afgevallen, alleen Cyprus is nog actief) dat eisen. Voorgesteld
werd om de Variaborrels niet af te schaffen maar voortaan per glas een kleine vergoeding te
vragen. E.e.a. moet nog in overleg met de overige leden van de Variacommissie besloten
worden.
8. Sluiting van de vergadering
Om 17.45 sluit de voorzitter de vergadering.
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