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Algemene beschouwing 

De meest in het oog springende gebeurtenis van 2014 was ongetwijfeld de internationale conferentie Africans 

and Hague Justice: Realities and Perceptions of the International Criminal Court in Africa op 23 en 24 mei. Voor de 

conferentie was de NVAS een samenwerkingsverband aangegaan met de Haagse Hogeschool en de School of 

Human Rights Research in Utrecht. Deze samenwerking was een zeer geslaagde uitwerking van een door het 

NVAS bestuur eerder ontwikkelde formule, waarbij het jaarlijkse NVAS evenement opgezet wordt in nauwe 

samenwerking met een instituut dat affiniteit heeft met het door de NVAS gekozen thema.  

 

Op het gebied van financieel beheer zijn er grote veranderingen doorgevoerd. Het verwerven van de ANBI 

status per 1 januari 2014 (met terugwerkende kracht) was daarin een belangrijk feit. Overige meldenswaardige 

elementen worden onder het kopje financiën vermeld. 

 

Ook al heeft het bestuur haar doelstelling van een grotere participatie van de leden niet voldoende weten te 

bereiken, toch blikt het met grote voldoening en een beetje trots terug op 2014. Het proces van het toekomst 

bestendig maken van financiën en communicatie is zo goed als afgerond. In 2015 en de jaren erna kan het 

bestuur zich dan ook met veel vertrouwen inzetten voor een bloeiend NVAS verenigingsleven! 

 

 

Verenigingsfeiten 2014 

 

Internationale conferentie 23-24 mei 2014, Den Haag 

 

Onder de titel Africans and Hague Justice: Realities and Perecptions of the International Criminal Court in Africa heeft 

de NVAS  een zeer aantrekkelijk conferentie weten te organiseren in samenwerking met de Haagse 

Hogeschool lectoraten Internationale Vrede, Recht en Veiligheid en Internationale Samenwerking en de 

School of Human Rights Research Utrecht. Vanuit de NVAS hadden Eefje de Volder (TU) en Abel Knottnerus 

(RUG)) en bestuurslid Froukje Krijtenburg zitting in de organisatie commissie. De conferentie telde ongeveer 

150 deelnemers, onder wie sprekers uit Afrika, de VS en Europa. Behalve de gebruikelijke juridische 

perspectieven kwamen ook inzichten uit de politieke, antropologische, historische en discours analytische en 

journalistieke wetenschappen aan bod. Hierdoor ontstond er een zeer levendige uitwisseling. De perfecte 

locatie van de Haagse Hogeschool droeg bij aan de enorme positieve sfeer waarin de discussies gevoerd 

werden. 

 

Als output is er een twee pagina’s tellend verslag in dagblad Trouw en een conferentiebundel in 2015. Hoewel 

de publiciteit rondom de conferentie nog beter had gekund, was het enige werkelijke minpunt aan de 

conferentie de geringe opkomst onder de NVAS leden, voor wie tegen een zeer gereduceerd tarief de 

mogelijkheid bestond aan het gevarieerde middagprogramma van 24 mei deel te nemen.  Naar aanleiding van 

dit gegeven, bezint het  bestuur zich over de manier een groter aantal leden bij NVAS evenementen te 

betrekken. 
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NVAS bestuur en leden 

 

Het bestuur bestaat uit 5 leden: Felix Ameka (voorzitter), Jos Damen (penningmeester), Anneke Breedveld 

(portefeuille studiedag), Jan Jansen (ledenadministratie en 2e penningmeester) en Froukje Krijtenburg 

(secretaris). Het bestuur heeft in 2014 vijf keer vergaderd.   

 

De NVAS telt op 31 december 2014 330 leden. Er zijn dit jaar drie ledenvergaderingen geweest (24 mei, 12 

november en 8 december). Dit is meer dan gebruikelijk. De reden was dat vanwege de ANBI status de NVAS 

statuten aangepast dienden te worden. Hiervoor waren twee ledenvergaderingen nodig, omdat bij de eerste 

vergadering het quorum niet gehaald werd. 

 

 

Financiën 

 

2014 werd het jaar van grote beleidsaanpassingen op het gebied van de financiële huishouding. Op advies van 

de kascie van 2013 werd de NVAS buffer met €1.600 opgehoogd. Daarnaast werd het proces ter verkrijging van 

de ANBI status in gang gezet. De NVAS ANBI status is inmiddels effectief met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2014. 

 

De leden werd een verzoek gestuurd om hun contributie via Automatische Incasso te laten verlopen. Hierop 

heeft een gering aantal leden positief gereageerd. Daarnaast is er een nieuw schema voor de inning van 

contributies ingesteld. 

 

Ook zijn er aanpassingen gedaan met betrekking tot de hoogte van de contributie van 65+ (per 1 januari 2015 

€10.00) en de afhandeling van de gereduceerde studenten contributie (zie NVAS website). De mogelijkheid van 

een levenslang lidmaatschap voor €250.00 heeft geresulteerd in 8 toezeggingen van een levenslang 

lidmaatschap in geval van ANBI status. Diana Bosch, Paul Bijvoet  en Jan Jansen hebben het levenslang 

lidmaatschap geëffectueerd. 

 

De kascommissie bestond dit jaar uit Heleen Henstra en Henk Merkus. 

 

Nieuwsbrief/NVAS mailing/NVAS-website 

Dit jaar werd er hard gewerkt aan het omzetten van de verouderde NVAS website naar een modernere, meer 

geïntegreerde  en eenvoudiger te bedienen nieuwe NVAS website. Met vereende krachten, niet in het minst die 

van de NVAS webmaster John Houtkamp, wordt er in maart 2015 een geheel vernieuwde website gelanceerd. 

Het gevolg van deze operatie is dat er sinds 2014 geen Nieuwsbiref meer is samengesteld. De redactie richt 

zich op het publiceren van NVAS nieuws via de website.  

 

Per 1 januari 2015 nemen we afscheid van onze webmaster John Houtkamp, die gedurende vele jaren zijn 

diensten voor de NVAS heeft bewezen. Marieke van Winden blijft de mailing verzorgen. 

 

februari 2015 

 

Froukje Krijtenburg, secretaris NVAS 

 


