Notulen Algemene Ledenvergadering NGNS 28 februari 2015
Vergadering
Datum
Tijd

Aanwezig
Aanwezig middels
machtiging

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS)
28 februari 2015
15.00-18.00 uur
T. Markaki , A. Bot, D. Moysiadou, A. Bogman, H. Hokwerda, A. Everhard, S. van der Vlugt, B. van
Hensbergen, P. Mens-Omtzigt, N. Makri, K. Zachari, J.M.D. Lases, Th. Diamanti, D. Alverti, van
Baarle-Blom, I. Nietzman-van Leeuwen, R. de Vries

M. Wennekendonk, K. Dimadis, Ch. Passalis, W. Belly, S. de Vaan, P. Emmanouilidis, R. Lina
A. Boef, M. Ioannidou, K. Klok, M. Boletsi, W. Aerts, A. van Gemert, M. Audretsch, L.
Zoulfoukaridis, E. Tzatzalos, D. de Groot, S. Simatos, E. Zakrzewska, B. Groen, A. Lok, M.
Afwezig met bericht Molegraaf, H. Overduin, S. Nikolopoulos, S. Stamboulidou
Verslag
Arthur Bot (vice-voorzitter)

1. Opening van de vergadering
Tatiana Markaki opent de vergadering om 15.15 uur.
De voorzitter begint met de mededeling dat de penningmeester (wegens spit) en de secretaris (wegens
vakantie) vandaag afwezig zijn.
Aantal leden op de ALV: er zijn 16 afzeggingen binnengekomen, 7 leden zijn aanwezig via een
machtigingsformulier. Er wordt vastgesteld dat er vandaag 17 leden fysiek aanwezig zijn.
2. Notulen ALV 17 januari 2015
 Er zijn geen reacties op de notulen van de vorige ALV; deze worden derhalve geaccordeerd.
3. Ingekomen stukken
 Op 28 februari is de ledenstand in totaal 61. [op 25 maart: gestegen naar 69]. 38 nieuwe leden (vanaf
december 2014) hebben een aanmeldingsformulier gestuurd en 25 oude leden hebben hun lidmaatschap
verlengd. 14 oude leden krijgen vóór 30 maart een herinnering om alsnog hun lidmaatschap te kunnen
verlengen, indien zij daar belangstelling voor hebben.
 Brief EENS (Europees Genootschap Nieuwgriekse Studies), waarin wordt bericht over de oprichting van
twee nieuwe Genootschappen, de Poolse en de Russische. Het totaal aantal Genootschappen voor
Nieuwgriekse Studies in Europa is inmiddels 20.
e
 De papers van het 5 Congres van EENS staan online: www.eens.org
 Het
D Genootschap Nieuwgriekse Studies van Engeland (http://www.moderngreek.org.uk/society/ ) heeft de
uitgave
e
van een nieuw peer-reviewed tijdschrift aangekondigd: Modern Greek Studies Online.







In schrijven van KvK (Kamer van Koophandel te Amsterdam) zijn alle wijzigingen (o.a. naam, statuten,
bestuur) van het NGNS officieel bevestigd.
Ontwerp Profiel 2016 (het plan tbv reorganisatie van de FGw, UvA) is door het dagelijks bestuur van de FGw
gepresenteerd: onbekend wat de uiteindelijke besluiten zullen zijn en welke de gevolgen voor de opleiding
Nieuwgrieks, maar mogelijk (bijna) volledige verdwijning van de opleiding in haar huidige vorm aan UvA.
Daarom, zo onderstreept de voorzitter, wordt het NGNS nu belangrijker dan ooit: zo kan Nieuwgrieks zich
blijven profileren en een zekere rechtspositie behouden.
Er zijn twee brieven binnengekomen van de directie van het KEG (Kentro Ellinikis Glossas), waarin
uiteindelijk toestemming wordt verleend tot het innen van hogere examengelden voor de examens van 19,
20 en 21 mei a.s. in Amsterdam. Deze verhoging is noodzakelijk, omdat de UvA niet langer extracurriculaire onkosten vergoedt, zoals die van de administratie van de examens KEG.
Er is een mail binnengekomen van Petra Mens-Omtzigt, waarin zij aankondigt dat een binnenkort op te
richten stichting voor e-learningproducten Nieuwgrieks een deel van haar opbrengsten zal doneren aan het
NGNS.
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4. Uitgegane stukken/ondernomen acties













Er is een nieuw aanmeldingsformulier aangemaakt conform de wensen van de leden tijdens de ALV d.d. 17
januari: a) de aspirant-lid kan zijn/haar motivatie aangeven; b) er is een gereduceerd tarief voor studenten,
leden in het buitenland en UB-pashouders ingevoerd.
Het machtigingsformulier is ingevoerd, een nieuw element binnen het NGNS.
ANBI-status: Het bestuur heeft zoveel mogelijk info verzameld. Van de vele criteria waaraan een organisatie
voor zo’n status moet voldoen, resten nog ca. 6 criteria, vooral van financiële aard.
Er zijn twee brieven gestuurd naar KEG mbt de verhoging van de examengelden.
Een NGNS Facebook-pagina is aangemaakt: https://www.facebook.com/nieuwgrieks.nl met inmiddels 423
“likes”. Daar staan alle activiteiten die door het NGNS worden georganiseerd en gesteund en informatie die
relevant is voor het moderne Griekenland. Op Fb is bijv. een lezing door Tatiana en Rosita D’Amora, UD
Turkse taal en cultuur aan de Universiteit van Salento, Lecce, aangekondigd, waar 40 gasten op afkwamen.
Vraag uit de zaal: wat als je geen facebook-account hebt? Antwoord wordt door de voorzitter en anderen
gegeven: toegang tot facebook is ook mogelijk als men geen eigen account heeft.
Tatiana onderstreept dat het secretariaat van de UvA traag is met het plaatsen van berichten op onze
website (omdat het nog 7 opleidingen ondersteunt). Ze verzoekt berichten voor de facebookpagina
(beheerd door Tatiana, alumna Nieuwgrieks Ioanna Athanasiou en Jeroen Vis, staflid opleiding) van NGNS
te sturen naar het email-adres van het secretariaat van NGNS.
Aankondiging voor KEG-examen staat inmiddels op de NGNS FB-pagina èn op de website van de opleiding:
www.nieuwgrieks.nl. Er hebben zich 13 kandidaten aangemeld. Inmiddels (op 26 maart) is dit aantal
gestegen naar 70 (het betreft een recordaantal aanmeldingen!). De deadline voor elektronische
aanmelding is verlengd tot 31 maart.
Tatiana vermeldt verder dat er nog een eigen, onafhankelijk website voor NGNS moet worden opgezet en
dat daar nog iemand voor benaderd moet worden. Een suggestie van Petra Mens-Omtzigt is Leontien
Kleinbrink, van het mediacollege Amsterdam.
Er wordt meegedeeld dat er een stempel is gemaakt van het NGNS.



Permanente Educatie (PE) voor beëdigde tolken-vertalers: NGNS wordt PE-aanbieder; het bijwonen van
ALV NGNS kan punten opleveren. Hetzelfde geldt voor workshops georganiseerd door het NGNS.
 Varialezingen-budget: Arthur (voorzitter Variacommissie) bespreekt kort het jaarlijks budget van €2000,voor de varia. €300,- is voor rekening van het NGNS, omdat de aan de KEG verbonden lezing/ diplomauitreikingen (met borrel) onder de activiteiten van NGNS valt.
5. Gewijzigde statuten
Toegevoegd/gewijzigd: Art. 1: andere naam; art. 2 (vestigingsplaats); art. 4b, 4d en 6a,b. Art. 7 over
volmacht is geheel nieuw. Alle artikels zijn al geaccordeerd bij de ALV van 17 januari jl.
6. Oprichting Bijzondere leerstoel Culture of Modern Greece and Cyprus
Er zijn verschillende mogelijke financiers benaderd, die Tatiana kort opsomt. Geen van deze mogelijke
geldschieters heeft nog (duidelijk) positief gereageerd. Tatiana onderstreept het belang van de
ambassades, niet als financiers, maar als bemiddelaars/contactpunten om hun connecties (o.a. ministeries)
te activeren. Meer brieven zullen geschreven worden. Door de aanwezigen, o.a. Bronwyn, wordt de
suggestie geopperd op grote schaal aan “crowd-funding” te gaan doen via Internet. E.e.a. wordt in
overweging genomen.
Bronwyn vraagt hoe de leerstoel zich zou moeten verhouden tot het eventuele wegvallen van de Bachelor
Nieuwgrieks. Antwoord van voorzitter is dat de leerstoel daar los van staat: de hoogleraar zal binnen de
FGw aangesteld worden voor 0,2 fte voor: 1. onderzoek; 2. begeleiden promovendi; 3. onderwijs op Maniveau. Tatiana benadrukt nogmaals dat de decaan groen licht heeft gegeven. Bestuur van NGNS moet
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garant staan voor € 100.000 voor de duur van 5 jaar. Gesuggereerd wordt meer samen te werken met
andere universiteiten, maar draagvlak blijkt bij UvA het meest reëel.
7. Voorstel oprichting “kringen”/secties
Dit voorstel staat al in de eerste brief aan de leden (d.d. 14-12-2014) en is conform het NGTV-model
(Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers).
Voorstel Tatiana: trekker voor elke sectie, niet per se bestuursleden. Het bestuur zou moeten faciliteren en
controleren dat de ondernomen activiteiten niet in strijd zijn met de statuten.
Dafni Alverti zegt dat kringen ook meer “naar buiten” zouden moeten treden en zo meer leden kunnen
verwerven, o.a. door het organiseren van b.v. een Griekenlanddag. Er wordt afgesproken dat de leden
worden benaderd met brief van secr. NGNS voor het vormen van kringen/secties. Tatiana benadrukt juist
ook de intrinsieke waarde van dergelijke kringen (o.a. via intervisie educatieve leerwaarde etc.).
Enkele suggesties voor “kringen” door de voorzitter: alumnikring, studentenkring, sectie beëdigde tolken en
vertalers (activiteit: workshops organiseren voor PE-punten), Mediakring (beeldvorming over Griekenland
in de Nl media), taalkundekring, Sectie literair vertalen, kring docenten Nieuwgrieks. Het bestuur verklaart
open te staan voor elke suggestie van de overige leden.
8.
Digitale nieuwsbrief
Wordt verstuurd 1 x in 2015. Voorbeeld is nieuwsbrief van het NIA. Twee alumni, Annemarie Oosting en
Ioanna Athanasiou zouden de nieuwsbrief kunnen maken. Tatiana doet oproep aan leden zich als
redactieleden aan te melden/kopij te leveren. Er wordt gestreefd naar uiteindelijk 4x per jaar nieuwsbrief
(met ingang van jan. 2016).
9. Financiën
De voorzitter geeft de Stand van zaken 28 februari 2015 namens de penningmeester:
Saldo:
€ 4858,gereserveerde bedragen:
1) Bijz. Leerstoel: €2330,2) KEG €1066,Te besteden:
€1460,Kosten
vaste kosten 2015:
1) borrel etc. KEG-diplomauitreiking: €300,2) bankkosten: €160,3) contributie aan EENS: min. €80,Catering vandaag (ALV 28 febr.):
€180,Kosten totaal
€720,Eindsaldo (te besteden):
€740,Tatiana zegt dat er plannen zijn om jaarlijks €1000,- in het NGNS te doneren van het geld dat de
opleiding jaarlijks van Cyprus ontvangt, maar dat moet nog goedgekeurd worden tijdens de volgende
leerstoelgroepvergadering op 20 maart.
Uit de zaal komt het idee om via Facebook donateurs te werven. Er wordt over gediscussieerd en
voorlopig vindt men het wenselijk om eerst de “kringen” op te zetten.
10. W.v.t.t.k.
In de zaal wordt het idee geopperd om aspirant-leden per e-mail te benaderen, liefst zonder hun
privacy te schenden. De voorzitter vindt het beter om deze werving vooral via het secr. van NGNS te
laten verlopen.
Er wordt afgesproken de ledenlijst onder de leden te verspreiden, met UITSLUITEND de namen van
de leden en niet ook hun e-mail-adres. Tevens wordt er afgesproken om een lijst met een paar
namen van leden/aspirant-leden waarvan het mailadres onbekend is aan het NGNS secretariaat te
laten circuleren onder de leden met het verzoek om het juiste e-mail adres door te geven, indien
bekend.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering iets voor 18.00 u.
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