Algemene ledenvergadering, 6 oktober 2015
Universität zu Köln, Forschungsgebäude Zentrum für Molekulare Medizin, 16:45-17:30
uur
Aanwezig: Esther Helena Arens, Laurette Artois, Hans Beelen (voorzitter), Ute Boonen,
Esther Bouma, Johanna Bundschuh-van Duikeren, Marja Clement (notulen), Irmgard Fuchs,
Ralf Grüttemeier, Ingeborg Harmes, Christine Hermann, Matthias Hüning, Katrin Hoppe,
Katharina Hupe, Charlotte Kießling, Benina Knothe, Christina Lammer, Maria Leuker, Nicole
Lücke, Jules van der Marck, Ann Marynissen, Davy Henri Mulkens, Fabian Nattkämper,
Esther Ruigendijk, Patrick Schetters, Rita Schlusemann, Julia Sommer, Freekje Stein,
Gunther De Vogelaer, Janka Wagner, Fleur Winter, Hendrikje Ziemann. Als gasten: Mary
Kemperink, Wim Vandenbussche
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat deze is bijeengeroepen in
overeenstemming met de statuten.
2. Vaststelling agenda
Tegelijk met de uitnodiging is een agendavoorstel verstuurd. Aan dit voorstel wordt
agendapunt 6 toegevoegd. In deze gewijzigde vorm wordt de agenda unaniem goedgekeurd.
3. Notulen algemene ledenvergadering van 26 september 2014 te Berlijn
De notulen worden goedgekeurd — eenstemmig bij geen tegenstemmen en onthoudingen. De
voorzitter dankt de secretaris voor het opstellen van de notulen.
4. Mededelingen
De voorzitter brengt verslag uit:
- van de zojuist gehouden bestuursvergadering: de docentenbijeenkomst 2016 zal worden
gehouden in Frankfurt, tijdens de Buchmesse; er wordt overnacht in het naburige Darmstadt,
dat 20 minuten met de S-Bahn verwijderd is van Frankfurt HBf en alwaar het Maritimhotel
beschikbaar en betaalbaar is. Programma-onderdelen ‘in eigen kring’, zoals de
ledenvergadering, de lectorenbijeenkomst en kringgesprekken dan wel presentaties van
lopend onderzoek kunnen de ene dag op de campus dan wel in het hotel worden gehouden; de
andere dag is er ruimte voor bv. presentaties van onze hoogleraren letterkunde, die kunnen
worden geïntegreerd in het officiële programma van de Buchmesse. De precieze invulling zal
geschieden in overleg met de instanties die direct betrokken zijn bij de organisatie van het
Nederlands-Vlaamse optreden op de Buchmesse.
Voor de uitbreiding van de website niederlandistenverband.org heeft het bedrijf
Illufactur een offerte uitgebracht, waarin verschillende modules al of niet in combinatie
kunnen worden uitgevoerd. Voor dit jaar kan voor de uitbreiding van de website een

prioriteitenlijstje worden opgesteld; de punten die met de voor 2015 resterende middelen niet
kunnen worden gerealiseerd, zullen voor komend jaar worden gepland;
- van de bespreking van die middag van het bestuur met de Nederlandse Taalunie:
5. Voorstel tot wijziging van de statuten
De voorzitter licht de toegezonden stukken in korte bewoordingen toe. Het NLV heeft zijn
zetel te Amsterdam, maar wikkelt zijn zalen grotendeels in Duitsland af, alwaar het een
bankrekening onderhoudt. Het NLV bezit niet de ANBI-status en is in Duitsland niet erkend
als instantie met een goed doel. Daardoor bestaat het gevaar van een
inkomstenbelastingaanslag, eventueel met terugwerkende kracht en verbonden met een boete.
De voorgestelde statutenwijziging, die tot stand is gekomen op advies van het
advocatenkantoor Beiten Burkhardt, behelst een aanscherping van enkele formuleringen in de
artikelen over Doel, Geldmiddelen en Ontbinding, dit omdat het Finanzamt op basis van de
statuten beslist of aan het NLV de status van “Gemeinnützigkeit” en de daarmee verbonden
ontheffing van inkostenbelasting kan worden verleend. De verdere procedure behelst het doen
verlijden van een akte van statutenwijziging ten kantore van de notaris te Amsterdam, het
doen vervaardigen van een gecertificeerde vertaling van de statuten uit het Nederlands in het
Duits en het indienen van een aanvraag tot “Anerkennung der Gemeinnützigkeit” bij het
Finanzamt te Oldenburg. Uit vooroverleg is gebleken dat het Finanzamt een dergelijke
aanvraag positief zal honoreren. Indien het NLV het juridisch advies volgt, is het
advocatenkantoor in financiële schadegevallen die uit een verkeerd advies mochten
voortvloeien, aansprakelijk tot een maximaal bedrag van tien miljoen euro.
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit tot discussie. Deze is niet gewenst. Het voorstel tot
wijziging van de statuten wordt in stemming gebracht — eenstemmig bij geen tegenstemmen
en onthoudingen.
De vergadering machtigt de voorzitter de ontwerpakte van statutenwijziging te doen opmaken
door Roes en De Vries notarissen te Leiden en machtigt hem conform artikel 16, lid 4, zin 2,
deze te ondertekenen.
6. Verbetering van de zichtbaarheid van de Duitstalige neerlandistiek
Dit agendapunt is toegevoegd op verzoek van de leden die aanwezig waren op de
regiovergadering tijdens het IVN-colloquium in augustus jl. te Leiden. Maria Leuker licht de
achtergrond toe. In de regiovergadering is gediscussieerd over het voornemen van de
Nederlandse Taalunie om een meerwaardeonderzoek van de buitenlandse Neerlandistiek uit te
voeren. De deelnemers uitten unaniem bedenkingen en ongenoegen hierover. Wel kwam het
idee op om de waarde van onze professionele activiteiten bijvoorbeeld door middel van
videoclips nog eens goed uit de verf te laten komen.
Matthias Hüning vult aan dat het van belang is dat de Duitstalige neerlandistiek zich goed
naar buiten toe presenteert, ook voor een breder publiek, teneinde haar relevantie uit te
dragen. De Buchmesse 2015 is daarvoor bijvoorbeeld een heel goede kans. Maar ook korte
filmpje op youtube kunnen zeer effectief zijn. De mogelijkheden van internet kunnen beter
worden benut. Van de andere kant ontleent de neerlandistiek als vakdicipline zijn waarde niet
aan het nut voor de economie. Daarom is het geplande meerwaardeonderzoek een bedreiging
van de autonomie.
Ralf Grüttemeier is eveneens van mening dat de presentatie in het openbaar kan worden
verbeterd. Hij ervaart het meerwaardeonderzoek echter niet als bedreigend, dit omdat het wel
degelijk zinvol is na te denken over de impact en de maatschappelijke relevantie van de

neerlandistiek in de Duitstalige landen, en omdat de neerlandistiek in de Duitstalige regio
binnen het beleid van de Nederlandse Taalunie wel degelijk zal blijven worden waargenomen.
Matthias Hüning betwijfelt de noodzaak en de mogelijkheid de meerwaarde te omschrijven,
en wijst erop dat het nieuwe beleid van de Nederlandse Taalunie in andere regioʼs tot kaalslag
kan leiden. Daarom maant hij tot voorzichtigheid.
Uit de verdere discussie blijkt dat er behoefte bij de leden bestaat de talrijke reeds bestaande
initiatieven tot verbetering van de zichtbaarheid uit te wisselen.
De voorzitter concludeert dat het begrip meerwaarde omstreden is (en ook bij de Nederlandse
Taalunie zelf aan een veranderende interpretatie onderhevig lijkt). De visietekst waar de
Nederlandse Taalunie het NLV om heeft verzocht, zal dan ook in eerste instantie een
beschrijving zijn van de specifieke doelen en perspectieven die de Duitstalige Neerlandistiek
aan zichzelf stelt. Het bestuur zal een concept-versie opstellen en deze op de komende
ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Bij de leden lijkt wel consensus te
bestaan over noodzaak tot verbetering van de zichtbaarheid. Het bestuur roept de leden op
initiatieven op dit gebied aan het bestuur kenbaar te maken, zodat deze als inspirerende
voorbeelden kunnen worden verspreid. Bij het verbeteren van de zichtbaarheid kan de website
niederlandistenverband.org een sleutelrol spelen, bv. door verlinkingen. Het bestuur zal de
beleidswenken die de leden in de discussie heben gegeven, ter harte nemen.
7. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Esther Ruigendijk vraagt of het mogelijk is het Doktoranden- und Habilitandenkolloquium
weer jaarlijks te organiseren in plaats van tweejaarlijks, zoals dat voor 2011 gebruikelijk was.
Dit is ook van belang om promovendi meer dan een keer tijdens hun promotietraject de
gelegenheid te verschaffen, hun onderzoek of hoofdstukken van de proefschriften-in-wording
te presenteren en hierop feedback van vakgenoten te ontvangen. De voorzitter antwoordt dat
deze vraag ook ter sprake is gekomen in de zojuist gehouden bespreking met de
vertegenwoordigers van de Nederlandse Taalunie. De Nederlandse Taalunie kan naar eigen
zeggen het Doha om budgettaire redenen nog maar eens in de twee jaar voor de Duitstalige
neerlandistiek financieren, dit omdat om het andere jaar een Doha van het docentenplatform
van de Midden-Europese neerlandistiek plaatsvindt. Wel heeft de Nederlandse Taalunie te
kennen gegeven dat het denkbaar is dat programma-onderdelen van de docentenbijeenkomst,
die om het andere jaar plaatsvindt, een Doha-achtig karakter kunnen dragen, zodat een
jaarlijkse presentatie en bespreking van lopend promotie- en habilitatie-onderzoek mogelijk
blijft. De aanwezigen nemen dit instemmend ter kennis.
8. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Getekend:

Oldenburg, 31 mei 2016
Hans Beelen, voorzitter

Oegstgeest,
Marja Clement, secretaris

