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Notulen Algemene Ledenvergadering NGNS 11 maart 2016  

 
 

  

1.  Opening van de vergadering 

 Tatiana Markaki opent de vergadering om 16.10 uur. 
Aantal leden op de ALV: er zijn 21 afzeggingen binnengekomen, 2 leden zijn aanwezig via een machtiging. 
Er wordt vastgesteld dat er vandaag 21 leden fysiek aanwezig zijn, inclusief 5 bestuursleden. H. van den 
Anker merkt op dat zij niet in de notulen van 28-02-2015 voorkomt als aanwezige, naar aanleiding daarvan 
gaat er een presentielijst rond. 

2.  Notulen  ALV 228 februari 2015 

  Afgezien van bovenstaande opmerking zijn er geen reacties op de notulen van de vorige ALV; deze worden 
derhalve geaccordeerd. 

3.  Ingekomen stukken/mededelingen 

  Op 28 februari was de ledenstand  in totaal 61. Inmiddels staat het aantal leden op 102. N.B. 15 leden 
hebben de contributie voor 2016 nog niet betaald. De secretaris zal deze leden nog een keer aanschrijven 
voordat zij uit de ledenlijst worden verwijderd. 

  EENS (Europees Genootschap Nieuwgriekse Studies) heeft een standpunt ingenomen t.a.v. de rechtszaak 
tegen de Duitse historicus Heinz Richter (die de historische werkelijkheid van de slag om Kreta beschreef en 
daarmee sommige Kretenzers tegen zich in het harnas joeg). Mede als gevolg daarvan is Richter ontslagen 
van rechtsvervolging. De steunverklaring van het EENS  is te lezen op: www.eens.org  

*  

  Tatiana doet verslag van de stand van zaken m.b.t. de opleiding Nieuwgrieks. Na een strijd van 3 jaar is het 
resultaat dat de studierichting niet helemaal overboord gegooid wordt, maar met een andere richting deels 
gered is. Een uitgebreid verslag komt in het in maart verschijnende nummer van het tijdschrift Lychnari. 
Verkenningen in het Griekenland van nu. 

  Er worden pogingen ondernomen door NGNS-lid Thomai Diamanti om voor het NGNS de (culturele) ANBI-
status te verkrijgen. De Belastingdienst zal mogelijk aanvullende wijzigingen van de statuten eisen. De 
vergadering besluit unaniem in de statuten op te nemen dat het bestuur van het Genootschap niet 
bezoldigd is. Over het algemeen voldoet het Genootschap aan de eisen die gesteld worden aan een 
organisatie t.a.v. het verkrijgen van een ANBI-status, maar mocht het noodzakelijk zijn dat nog andere 
onderdelen van de statuten gewijzigd worden, zal het bestuur daar zorg voor dragen conform 
boekhoudkundig/juridisch advies dat momenteel wordt gezocht.  Het belang van het verkrijgen van de 
ANBI-status heeft te maken met de pogingen tot oprichting en financiering van een Bijzondere leerstoel 
aan de UvA. 

  Tot nu toe zijn er 40 aanmeldingen binnengekomen voor de ΚΕΓ/KEG-examens, de aanmeldperiode is 
verlengd tot 20-03. 

Vergadering Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) 

Datum 11 maart 2016 

Tijd 16.00-18.00 uur 

Aanwezig 

T. Markaki , A. Bot, M. Wennekendonk, D. Moysiadou, S. Simatos, M. Boletsi, H. Hokwerda, A. 
Everhard, S. van der Vlugt, B. van Hensbergen, Th. Diamanti, L. Deen, A, Avgoustidis, I. Spanou, 
J. Aalberts, H van den Anker, P. de Weerd, D de Rooij, M. Versluis, A. Zoi, R Hekstra 

Aanwezig middels 
machtiging J. Anker,  A. Bogman 

Afwezig met bericht 

M. Ioannidou, K. Klok, A. van Gemert, L. Zoulfoukaridis, E. Zakrzewska, B. Groen, M. Molegraaf, 
D. Alverti, I. Nietzman-van Leeuwen, G. Van Beek, T. Scheveers, R. Oosterveer, P. Salentijn, A. 
Geerdink, W. Slenders, I. Bruinvis, A. Boef, R. De Vries, K. Zachari, D. Kretschmann, W. Van 
Meteren 

Verslag Marietje Wennekendonk (secretaris) 

http://www.eens.org/
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4.  Uitgegane stukken/ondernomen acties 

  Een NGNS Facebook-pagina is aangemaakt: https://www.facebook.com/nieuwgrieks.nl  die veel ‘geliket’ 
wordt. Daar staan alle activiteiten die door het NGNS worden georganiseerd en gesteund en informatie die 
relevant is voor het moderne Griekenland.  

  Op 1 april staat, mede onder auspiciën van het NGNS, een benefietconcert voor kinderen op de vlucht  in 
Paradiso op het programma. Thomai heeft tickets te koop en flyers bij zich, waaruit o.a. blijkt dat door Willy 
Manoli onbezoldigd een NGNS-logo is ontworpen. Na enige discussie over de duidelijkheid daarvan wordt 
geconcludeerd dat het een goed logo is. 

  Marietje belooft contact te zoeken met een vriendin met een televisieprogramma om aandacht te geven 
aan het benefietconcert. Dat leek aanvankelijk goed te lukken, totdat het overlijden van Johan Cruijff roet 
in het eten gooide. Uiteindelijk is de deelname van concertpresentator Sanne Wallis de Vries aan het tv-
programma gelukt. 

  Despina vertelt over de ideeën voor de ‘docentenkring’: een groep NGNS-leden die zich met Grieks doceren 
bezighoudt. Er is een voorstel voor  een online periodiek, ideeën voor workshop, intervisiebijeenkomsten. 
De leden moeten nog fysiek bij elkaar komen om e.e.a. af te stemmen. Wie daar belangstelling voor heeft 
wende zich tot Despina. Angelos geeft als voorbeeld www.grecehebdo.gr. Er wordt ook gedacht over een 
op te richten alumnikring (stagiaire Milou Versluis zou daar een initiatief toe kunnen nemen?) en een 
tolken- en vertalerskring.  

  Een laatste mededeling is dat Tatiana een aanvraag heeft ingediend om de innovatieprijs van IXA 
(Innovation Exchange Amsterdam: een samenwerkingsverband van de UvA, HvA, VU, AMC en VUMC) toe te 
kennen aan de Nederlands-Griekse Mediacirkel. Dit is de ‘mediakring’  van het NGNS. Dit zou een bedrag 
van € 10.000 betekenen, plus een enorme media-exposure. De prijs zal worden uitgereikt op 26 mei en 
Thomai vraagt om hulp om de website van de Mediacirkel te updaten. Argumenten voor toekenning van de 
prijs: De Mediacirkel is het enige online platform van wetenschappers en professionals bij elkaar, die 
contact hebben met de Nederlandse media om grondige informatie over Griekenland in crisistijd te geven. 
Bovendien creëert het platform een ‘open access database’ met artikelen en analyses die niet toegankelijk 
zijn voor mensen die geen Grieks kennen. De titel van de inzending is: Dutch-Greek Media-circle: reframing 
the debate.   

       5. Actiepunten 
Tatiana licht een aantal actiepunten toe. Een gedetailleerd overzicht is per mail van tevoren naar alle leden 
verstuurd t.b.v. de ALV. 

6. Oprichting Bijzondere leerstoel Culture of Modern Greece and Cyprus 
Er is sinds vorige ALV weinig vooruitgang geboekt. Er wordt nu nog gewacht op een antwoord van de 
Leventis Foundation, waar in juli een derde brief naartoe is gegaan. Hero gaat binnenkort naar Cyprus en 
zal proberen een afspraak te maken met de directeur van het Leventis Foundation. Er is gevraagd om een 
derde deel van de benodigde €100.000, dus €33.000. Dat zou een begin kunnen zijn voor verdere 
fondsenwerving (eventueel crowdfunding), ter aanvulling van de reserve van het Genootschap dat bestemd 
is voor de financiering van deze leerstoel. Tatiana suggereert dat als Leventis niets oplevert er een aanvraag 
uit zou kunnen gaan naar de eigenaar van Corendon Airlines die een culturele organisatie heeft. De 
leerstoel zou dan ook een Turkse component moeten hebben en het is zeer de vraag of dat wenselijk is, 
zeker nu de politieke situatie in Turkije heikel is.  Ook wordt opgemerkt dat de Niarchos Foudation nog niet 
is benaderd.  
Er wordt uitgebreid gesproken over een comité van aanbeveling en/of een wetenschappelijke raad. Het 
laatste zal er eerst moeten zijn, om inhoudelijk te werken, want een comité van aanbeveling bestaat 
doorgaans uit belangrijke mensen die alleen hun naam aan een initiatief verbinden. De leden worden 
opgeroepen hun ideeën over e.e.a. te mailen aan het bestuur. Désiré de Rooy stelt voor te kijken naar 
andere bijzondere leerstoelen en hoe die zijn opgericht. Hij zal dit zelf navragen m.b.t. de Allard Pierson 
leerstoel. 

7. Digitale nieuwsbrief 

https://www.facebook.com/nieuwgrieks.nl
http://www.grecehebdo.gr/
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De eerste is inmiddels aan alle leden gestuurd met dank aan Annemarie Oosting. Ioanna Spanou stelt voor 
de nieuwsbrief ook in het Grieks te vertalen, dat zou van belang kunnen zijn voor eventuele sponsors. Het 
zou ook een samenvatting in het Grieks kunnen zijn. 

8. Financiën 
De penningmeester geeft de stand van zaken op 11 maart weer. De jaarrekening 2015 wordt 
besproken tijdens de vergadering (de jaarrekening was per e-mail al naar de leden verstuurd). . Het 

bestuur heeft de bestemming van het positieve resultaat 2015 ad € 1.168,20 als volgt verdeeld: aan 
de algemene reserve wordt 1.168,20- toegevoegd. Deze reserve wordt aangehouden om onvoorziene 
uitgaven te kunnen opvangen en de Bijzondere leerstoel te financieren (daar is 100.000,- voor nodig). 
Het eigen vermogen van de stichting is per 31-12-2015 € 4.133,69. Hero Hokwerda vraagt om 
toelichting over de contributie die is betaald aan het EENS. Tatiana vertelt dat er mogelijk de afdracht 
aan het EENS te laag is geweest in 2015, wat nog goed gecontroleerd dient te worden vooral met het 
oog op de toekomst. Indien nodig, zal hier rekening mee gehouden worden bij het opstellen van de 
begroting 2016. De redenen hiervoor zijn a) de afwezigheid van de penningmeester in de periode dat 
de afdracht moest plaatsvinden en b) de steeds veranderde/groeiende ledenlijst waardoor het 
definitieve bedrag van de contributiegelden van de leden te laat duidelijk werd. (N.B. de afdracht van 
de nationale genootschappen aan het EENS is afhankelijk van de totale contributiegelden van die 

genootschappen). De jaarrekening 2015 wordt na bespreking vastgesteld door het bestuur en de 

ledenvergadering. 
Désiré merkt op dat er een duidelijke begroting opgesteld zal moeten worden; de Belastingdienst eist 
dat ook i.v.m. de aangevraagd ANBI-status. De bijgesloten begroting 2016 is door het bestuur 

goedgekeurd. 

S. Van der Vlugt oppert het idee om een werkplan te maken voor 2016. Het bestuur neemt het idee 
over. 
  
9. W.v.t.t.k. 
Er wordt (opnieuw) afgesproken de ledenlijst onder de leden te verspreiden, met UITSLUITEND de 
namen van de leden en niet ook hun e-mailadres. Zodra de ledenlijst voor het jaar 2016 definitief 
door het bestuur is vastgesteld zal rondgemaild worden. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om iets over 18.00 u.  
In de Leeuwenkuil staat catering klaar en daarna gaan wie gereserveerd hebben naar de voorstelling 
Antigone in het Compagnietheater.  


