Notulen algemene ledenvergadering Niederlandistenverband
Zaterdag 6 maart 2010, Kolping Hotel te Keulen

Aanwezig: Rita Schlusemann, Marja Clement, Julia Sommer, Hans Beelen, Heinz Eickmans,
Matthias Hüning, Ralf Grüttemeier, Laurette Artois, Janneke Diepeveen, Ulrike Vogl, Saskia
Schuster, Loek Geeraedts, Lut Missinne, Ute Boonen, Gwennie Debergh, Jan Konst, Johanna
Bundschuh – van Duikeren, Barbara Schlücker, Gaby Boorsma, Ilona Riek, Anouk Bogaert,
Beatrix van Dam, Veronika Wenzel, Ann Marynissen, Jelle Stegeman, Jules van der Marck,
Michael Pistecky (Nederlandse ambassade in Berlijn), Jacqueline Balteau (NTU), Liesbet
Vannyvel (NTU), Ingeborg Harmes (bestuur NLV), Bettina Noak (bestuur NLV), Esther
Ruigendijk (bestuur NLV), Pieter van der Vorm (bestuur NLV, notulist), Maria Leuker-Pelties
(bestuur NLV, voorzitter)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.05 uur.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen algemene ledenvergadering, gehouden op 24 augustus 2009 in Utrecht
In de aanwezigheidslijst was een typfout geslopen (correctie: Liesbet Vannyvel). Voor het
overige worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
- De bundel van de bijeenkomst in Münster (maart 2008) is verschenen. Alle aanwezigen
vinden een exemplaar op hun tafeltje. Het eerste exemplaar biedt de voorzitter aan aan
Jacqueline Balteau.
- In een lunchpauze tijdens deze bijeenkomst hebben de hoogleraren gezamenlijk nagedacht
over een webpresentatie van de diverse opleidingen. Friso Wielenga van het Zentrum für
Niederlande-Studien heeft per brief aangeboden om de site te huisvesten. De hoogleraren
geven er echter de voorkeur aan dat de webpresentatie onder het beheer van het NLV wordt
gemaakt. Aan het nieuwe NLV-bestuur wordt de vraag doorgegeven om het idee van een
webpresentatie uit te werken en om Friso Wielenga te antwoorden dat van diens aanbod geen
gebruik wordt gemaakt.
5. Verslag van het bestuur over de periode 2009 – 2010
De taken van het bestuur sinds de laatste ALV (augustus 2009 in Utrecht) bestonden vooral
uit het voorbereiden van deze docentenbijeenkomst.
Daarnaast is bij de Nederlandse Taalunie een aanvraag ingediend voor een werkingssubsidie
voor het bestuur + subsidies voor de komende docentenbijeenkomst en het DoHa-colloquium
dat op 5 en 6 november 2010 zal plaatsvinden in Oldenburg. Deze aanvraag heeft de NTU
inmiddels goedgekeurd.

Wat het DoHa-colloquium betreft heeft de NTU expliciet aangegeven dat de subsidie
uitsluitend voor onderzoekers uit de eigen regio is bedoeld. Uitzondering hierop kan echter
gemaakt worden voor maximaal twee deelnemers uit het Nederlandse taalgebied en maximaal
twee deelnemers uit een ander taalgebied die naar het oordeel van de organisatoren qua
onderwerp en/of methode aantoonbaar affiniteit hebben met het Duitse taalgebied. Hiermee
heeft de NTU een formule vastgesteld die niet alleen voor het komende DoHa-colloquium zal
gelden, maar ook voor de colloquia in de volgende jaren.
Op 30 en 31 oktober 2009 vond het DoHa-colloquium plaats in Berlijn.
6. Verslag van de penningmeester over de jaren 2009 en 2010 en goedkeuring door de
vergadering
De penningmeester (Bettina Noak) presenteert het financieel verslag. Met betrekking tot de
voornoemde regeling wijst de penningmeester erop dat ook bij het DoHa-colloquium in
Berlijn de NTU-subsidie, overeenkomstig de eerder genoemde richtlijnen, uitsluitend is
aangewend om de kosten van de deelnemers uit het Duitse taalgebied te vergoeden.
Het verlag wordt eenstemmig goedgekeurd (31 aanwezige leden).
7. Verslag van de kascommissie en goedkeuring door de vergadering
De kascommissie (bestaande uit Anouk Bogaert en Carel ter Haar) brengt verslag uit. Carel
ter Haar kon helaas niet aanwezig zijn. Anouk Bogaert geeft aan:
- dat de kascommissie de stukken heeft bekeken en geen onnauwkeurigheden heeft
vastgesteld;
- dat het dossier van de penningmeester op twee punten onvolledig is: de overzichten
met betrekking tot de ‘Drittmittelstelle’ ontbreken, zowel van het DoHa-colloquium in
Duisburg-Essen als van het DoHa-colloquium in Berlijn. De penningmeester wordt
gevraagd deze overzichten aan het dossier toe te voegen.
Het verslag van de kascommissie wordt eenstemmig goedgekeurd (31 aanwezige leden).
8. Verkiezing van een nieuw bestuur
De bestuursleden Bettina Noak en Esther Ruigendijk zijn na twee termijnen niet herkiesbaar.
Ingeborg Harmes en Maria Leuker-Pelties stellen zich niet herkiesbaar. Pieter van der Vorm
stelt zich herkiesbaar. De voorzitter geeft aan, onder verwijzing naar de statuten, dat het
bestuur uit minimaal vijf en maximaal zeven personen dient te bestaan.
De volgende vijf personen stellen zich verkiesbaar: Heinz Eickmans, Hans Beelen, Jules van
der Marck, Gwennie Debergh, Pieter van der Vorm.
De voorzitter stelt voor om en bloc te stemmen. Het bestuur wordt gekozen met 30 stemmen
voor en 1 onthouding.
9. Verkiezing van een kascommissie
Voor de kascommissie stellen Anouk Bogaert en Ralf Grüttemeier zich verkiesbaar. Zij
worden eenstemmig gekozen.

10. Voorstellen voor verdere activiteiten van het NLV
- Zoals eerder opgemerkt (onder ‘Mededelingen’) zal worden nagedacht over een
gezamenlijke webpresentatie.
- In juni 2009 heeft de voorzitter een schriftelijke aanvraag toegestuurd aan de DFG, om te
worden opgenomen bij de organisaties die kandidaten mogen voorstellen voor de
Fachkollegien. Deze aanvraag moet in 2010 worden herhaald, aangezien de Fachkollegien in
2011 nieuw worden gekozen. (zie hiervoor ook de notulen van de algemene ledenvergadering
op maandag 24 augustus 2009 in Utrecht)
11. Vastlegging van plaats en datum voor de volgende ledenvergadering
Volgens de statuten dient de volgende algemene ledenvergadering binnen één jaar te worden
gehouden. Er wordt voorgesteld en besloten om deze vergadering te houden tijdens het DoHacolloquium op 5 en 6 november in Oldenburg.
12. Vastlegging van plaats en datum voor de volgende docentenbijeenkomst
Oldenburg stelt zich kandidaat voor de organisatie van de volgende docentenbijeenkomst, in
maart 2012. Jelle Stegeman stelt voor om die bijeenkomst na de krokusvakantie te houden.
13. Rondvraag
De voorzitter haalt Jelle Stegeman voor het voetlicht, die de regio na vele jaren zal verlaten.
Uiteraard blijft Jelle ook als gepensioneerd lid van harte welkom op vergaderingen en
bijeenkomsten.
De voorzitter bedankt de leden van het bestuur voor de goede samenwerking.
De voorzitter bedankt in het bijzonder Jacqueline Balteau, voor haar jarenlange inzet voor en
betrokkenheid bij de neerlandistiek in het Duitse taalgebied. Jacqueline is er voor het laatst
bij; ze gaat aan het eind van dit jaar met pensioen.
Een speciaal woord van dank ook aan Maria Tacheva en Nicole Dorweiler, de assistentes van
de afdeling in Keulen, die zeer veel werk hebben verzet bij de voorbereiding en organisatie
van deze docentenbijeenkomst.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.05 uur.

Na de vergadering presenteert het nieuwe bestuur zich:
Hans Beelen (voorzitter)
Gwennie Debergh (vice-voorzitter)
Pieter van der Vorm (secretaris)
Jules van der Marck (penningmeester)
Heinz Eickmans (lid)

