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Algemene beschouwing 
Het jaar 2017 was een jaar boordevol vernieuwing voor de inmiddels 20-jarige NVAS. 

Niet alleen namen we afscheid van voormalig secretaris Froukje Krijtenburg, die die rol maar liefst negen 

jaar vervulde, we verwelkomden ook drie nieuwe bestuursleden; de communicatie met leden is vernieuwd 

door de lancering van de maandelijkse NVAS Newsflash en er is voor het eerst een NVAS Pubquiz voor 

Afrikanisten georganiseerd. En dan hebben we het nog niet eens over het absolute hoogtepunt van het 

NVAS jaar gehad: de succesvolle internationale conferentie Education for Life in Africa. In 2018 hopen 

wij voort te borduren op deze successen uit 2017! 

 
 

Publiek tijdens de international Education for Life in 

Africa conferentie  

 

NB: Voor een uitgebreider verslag van deze conferentie, 

bezoek onze website en lees het rapport van NVAS-lid 

Bert van Pinxteren http://afrikastudies.nl/education-for-

life-in-africa-an-event-to-remember-report-by-bert-van-

pinxteren/  
 

 
 

Verenigingsfeiten 2017 
De internationale Education for Life in Africa conferentie speelde een centrale rol in het NVAS 

verenigingsjaar. Het zorgvuldig gekozen thema had de interesse van enkele bestuursleden, maar duidelijk 

ook van een veel breder publiek: maar liefst 120 deelnemers uit verschillende landen kwamen samen om 

te spreken over allerlei aspecten van onderwijs in Afrika en gezamenlijk het 20-jarig jubileum van de 

NVAS te vieren. De conferentie was georganiseerd in samenwerking met NUFFIC, in de persoon van 

Beer Schröder, en de Haagse Hogeschool, in de persoon van Jos Walenkamp. Jos Walenkamp was een 

perfecte en genereuze gastheer voor alle deelnemers aan de conferentie. Organisatoren van NVAS-zijde 

waren Anneke Breedveld en Jan Jansen. Voor het einde van 2018 zal een edited volume worden 

uitgebracht met daarin een selectie van de papers die tijdens de conferentie gepresenteerd zijn.  

 

Na de grote internationale conferentie in mei, organiseerde het NVAS bestuur in oktober ook nog de 

eerste NVAS Pubquiz speciaal voor Afrikanisten. Maar liefst vijf teams van ongeveer vijf personen streden 

om de prijzen: Afrikaanse stoffen, mooie boeken en uiteraard De Eer. Wegens succes is besloten ook in 

2018 een pubquiz te organiseren. 

 

 
Professor Jan-Bart Gewald (levenslang NVAS-lid en tevens 

directeur van het Afrikastudiecentrum) en zijn team zijn in druk 

overleg tijdens de plaatjesronde. 

NB: Voor een uitgebreid verslag van de Pubquiz, ga naar onze 

site: http://afrikastudies.nl/eerste-nvas-pubquiz-een-succes/ 
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NVAS bestuur en leden 
Op de ledenvergadering van 20 mei 2017 heeft het bestuur met spijt afscheid genomen van bestuurslid 

Froukje Krijtenburg, die jarenlang de NVAS in de rol van secretaris heeft ondersteund. De huidige 

bestuursleden zijn: Felix Ameka (voorzitter), Jan Jansen (penningmeester), Tanja Hendriks (secretaris), 

Anneke Breedveld, Azeb Amha, Michiel van den Bergh en Elonie Kooter. Het bestuur heeft in 2017 vijf 

keer vergaderd. 

In totaal zijn er in 2017 precies 17 nieuwe leden bij NVAS gekomen. Op 31 december 2017 telde de 

NVAS maar liefst 372 leden, waarvan 12 leden levenslang lid zijn. Er is dit jaar één algemene 

ledenvergadering geweest, namelijk tijdens de internationale Education for Life in Africa conferentie op 

20 mei 2017.  

Financiën  
In 2017 is Jan Jansen (NVAS penningmeester) in samenwerking met Marieke van Winden 

(ledenadministratie) 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.  

 

In 2017 zijn er in totaal 12 levenslange leden (http://afrikastudies.nl/lidmaatschap/levenslange-leden/). 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. 
 

De Education for Life in Africa conferentie werd genereus gesponsord door Jos Walenkamp van de 

Haagse Hogeschool, waar de conferentie tevens plaatsvond, NUFFIC en het Afrika Studiecentrum Leiden. 

 

De kascommissie bestond dit jaar uit Heleen Henstra en Henk Merkus. In 2018 zullen de taken van Henk 

Merkus overgenomen gaan worden door Jos Damen. 

 

NVAS communicatie 
Het is in 2017 niet gelukt om een nieuwe NVAS webmaster te vinden en ook de webredactie is nog niet 

vervangen. Het enthousiasmeren van leden om dit soort vrijwilligerstaken te vervullen blijkt een grote 

uitdaging, eentje waar het bestuur ook in 2018 weer mee aan de slag gaat. Het is in 2017 wel gelukt om, 

onder leiding van Elonie Kooter, een nieuwe communicatie strategie te ontvouwen. In plaats van de mails 

van Marieke van Winden ontvangen leden nu maandelijks de NVAS Newsflash. Ook is NVAS steeds 

meer actief op Twitter en Facebook.  

Bij dezen nodigt het bestuur leden die zich geroepen voelen bij te dragen aan de website of webredactie 

van harte uit om contact op te nemen met het bestuur! 

 

 
Maart 2017 

 

Tanja Hendriks, secretaris NVAS 

http://afrikastudies.nl/lidmaatschap/levenslange-leden/

