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Jaarverslag 2015
Algemene beschouwing
Onbetwist hoogtepunt van het jaar 2015 was de NVAS
Afrikadag Africa and Technology van 17 oktober in Delft,
georganiseerd in samenwerking met UNESCO-IHE.
In hetzelfde jaar is er een begin gemaakt met de organisatie van
de internationale conferentie over onderwijs in Afrika, die in
2017 plaatsvindt, en de Afrikadag Sport in Afrika van 2016.

NVAS voorzitter Felix Ameka
laat vol trots de door hemzelf
geproduceerde baksteen zien
(Afrikadag 2015)

Verenigingsfeiten 2015

Jan-Bart Gewald ‘Rocketry
in Africa: The life and times
of Colonel “Rocket Man”
E.F.M. Nkoloso’ (Afrikadag
2015)

Wat betreft de bestuurlijke zaken stond het jaar 2015 in het
teken van de communicatie. Het bestuur had zichzelf ten doel
gesteld de NVAS website actueler en de NVAS FB pagina
levendiger te maken (zie laatste alinea). Daarnaast heeft het
bestuur de financiële huishouding met het faciliteren van
Automatische Incasso en een levenslang lidmaatschap
versterkt.
Sport in Africa in 2016.
De samenwerking tussen de NVAS en UNESCO-IHE voor de NVAS
Afrikadag Africa and Technology resulteerde in een zeer gevarieerd
programma. Lezingen door technisch en sociaal wetenschappelijke experts
werden afgewisseld met stand-up presentaties en manifestaties van
organisaties en bedrijven met low technology productie mechanismen en
producten. Ongeveer 120 deelnemers lieten zich inspireren en voorlichten.
Ook was er een levendige uitwisseling tussen de deelnemers in de pauzes
en tijdens de uitgebreide Afrikaanse lunch. De dag werd na de uitreiking
van
de ASC master
thesis prijs
afgesloten met
een drankje.

NB Een uitgebreider
verslag van de dag is te vinden op
http://afrikastudies.nl/2366-2/#more-2366

NVAS bestuur en leden
Het bestuur bestaat uit 4 leden: Felix Ameka (voorzitter), Jan Jansen (penningmeester), Anneke Breedveld
(portefeuille studiedag) en Froukje Krijtenburg (secretaris). In 2015 heeft Jos Damen het penningmeesterschap
overgedragen aan Jan Jansen. In oktober 2015 is Jos afgetreden als bestuurslid. Sinds december is Angela
Kronenburg García kandidaat bestuurslid. Het bestuur heeft in 2015 zeven keer vergaderd.
De NVAS telt op 31 december 2015 342 leden. Er is dit jaar één ledenvergadering geweest, namelijk tijdens de
Africa and Technology dag op 17 oktober.
Toeschouwers bij één van
de manifestaties tijdens de
Africa and Technology dag

Financiën
In 2015 werd de eerste Automatische Incasso inning gedaan van het lidmaatschap. Dat verliep niet geheel
vlekkeloos, maar dankzij de inspanningen van penningmeester Jan Jansen is dit uiteindelijk succesvol voor het
eind van het jaar in werking gebracht.
In 2015 zijn er in totaal acht levenslange leden (http://afrikastudies.nl/lidmaatschap/lidmaatschap-van-denvasleden/). Het bestuur heeft besloten de gelden van het levenslang lidmaatschap op een spaarrekening van
de NVAS te zetten. Aan het einde van het boekjaar verplaatst de penningmeester 4% van de ontvangen
levenslange contributie van deze aparte spaarrekening naar de lopende NVAS-rekening zodat dat geld
gebruikt wordt in het lopende boekjaar en onder die begroting valt. Op deze manier levert een levenslang lid
naar verwachting ca. 28 jaar een bijdrage van minimaal 10 euro aan de NVAS.
Sponsoren van de Afrikadag Africa and Technology waren het Afrika Studiecentrum, Netherlands-African
Business Council en de Blauwe Pomp.
De kascommissie bestond dit jaar uit Heleen Henstra en Henk Merkus.
NVAS communicatie
Optimalisering van de NVAS communicatie, een proces dat in 2014 begonnen is, wordt in 2015 verder gestalte
gegeven. NVAS lid Louise Müller treedt aan als webmaster. Dankzij haar inzet is de NVAS website actueler
dan voorheen en biedt het de leden regelmatig interessante nieuws items. Louise werkt hiertoe nauw samen
met Marieke van Winden (Afrika Studiecentrum) en de redactie van de Nieuwsbrief, bestaande uit Klaartje
Jaspers, Kirsten Langeveld, Iva Pesa en Marijke Steegstra. Kim Molenaar is aangetreden als NVAS FB
administrator. Marieke van Winden verzorgt de mailing naar de leden.

Januari 2016
Froukje Krijtenburg, secretaris NVAS

