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Jaarverslag 2018
Algemene beschouwing
Het jaar 2018 was een jaar vol beweging voor de NVAS. We hebben
afscheid genomen van Tanja Hendriks (secretaris) en Elonie Kooter,
we verwelkomden een nieuwe secretaris (Maud van Merrienboer).
Maandelijks zijn de leden op de hoogte gehouden van interessante
Afrika-gerelateerde activiteiten via de Newsflash. Absoluut
hoogtepunt van het jaar was de jaarlijkse Afrikadag, dit jaar met thema Climate Change in
Africa en georganiseerd in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds.

Verenigingsfeiten 2018
De Afrikadag op 20 oktober 2018 was het hoogtepunt van het NVAS verenigingsjaar. Het
thema van dit jaar was Climate Change in Africa. Klimaatverandering is een urgent thema
met concrete gevolgen voor het Afrikaanse continent. Een groot aantal geïnteresseerden
kwam samen in Zeist om te luisteren naar keynotes en presentaties over het onderwerp.
Keynotes zijn verzorgd door Bart van Geenen (WNF) en dr. Marja Spierenburg (Radboud
Universiteit). De dag is georganiseerd in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds. Meer
informatie over deze dag kun je hier vinden.

NVAS bestuur en leden
Op de ledenvergadering van 20 oktober heeft het bestuur met spijt afscheid genomen van
bestuurslid Tanja Hendriks, die de NVAS ondersteunde als secretaris. Tevens hebben wij
afscheid genomen van Henk Merkus als lid van de kascommissie. De huidige bestuursleden
zijn: Felix Ameka (voorzitten), Jan Jansen (penningmeester), Maud van Merrienboer
(secretaris), Anneke Breedveld, Azeb Amha en Michiel van den Bergh. Er is dit jaar één
algemene ledenvergadering geweest, namelijk tijdens de Afrikadag op 20 oktober. De
notulen van deze vergadering zijn hier te vinden.

Financiën
In 2018 is Jan Jansen (NVAS penningmeester) doorgegaan met het innen van contributie
door middel van automatische incasso. Dit verloopt goed en leidt tot minder wanbetalers.
NVAS streeft er naar uiteindelijk al haar contributie middels automatische incasso te innen.
De kascommissie bestrond dit jaar uit Heleen Henstra en Jos Damen.

NVAS communicatie
De maandelijkse Newsflash wordt maandelijks naar de leden verstuurd door de secretaris.
We hebben helaas geen nieuwe redactieleden gevonden om de social media-kanalen van de
NVAS te onderhouden.
Maud van Merrienboer, Secretaris bestuursjaar 2018

