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Jaarverslag 2019
Algemene beschouwing
2019 was wederom een bewogen jaar voor de NVAS. Het absolute
hoogtepunt van het jaar was het feestelijke afscheid van ASC-secretaris
Marieke van Winden op 16 maart! Daarnaast hebben wij afscheid
genomen van bestuurslid Michiel van den Bergh. Zijn vertrek was niet
zonder reden: Michiel heeft inmiddels Nederland verlaten voor
Paramaribo, Suriname, waar hij zijn werk voor het Wereld Natuur Fonds
zal voortzetten. Tevens hebben wij een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen: Karin
Willemse. Karin werkt als Assistant Professor aan de afdeling Geschiedenis van de Erasmus
Universiteit in Rotterdam en doet onderzoek naar o.a. gender en Islam in Afrika. Onze leden
zijn maandelijks op de hoogte gehouden van interessante Afrika-gerelateerde activiteiten via
de Newsflash.

Verenigingsfeiten 2019
De Afrikadag van 2019 stond in het teken van het afscheid
van Marieke van Winden, die jarenlang de NVAS heeft
ondersteund als secretaris bij het Afrika Studie Centrum in
Leiden. Op Marieke’s eigen nadrukkelijke verzoek is de
dag grotendeels door haar zelf georganiseerd. Het thema
van deze dag was West-Afrikaanse podiumkunsten. Het
evenement vond plaats in Parnassos Utrecht en werd
afgesloten met een dansvoorstelling in de Stadsschouwburg Utrecht door dansgroep Du Désir
D’horizons uit Burkina Faso. Ongeveer 100 mensen waren aanwezig en hebben genoten van
optredens van o.a. theatermaker Javier Lopez Pinon, zangeres Elaine da Silva en artiest en
spreker Bright Richards. Een uitgebreid verslag, geschreven door NVAS-lid Henk Merkus, is
hier te vinden.

NVAS bestuur en leden
Op de ledenvergadering van 3 december heeft het bestuur met spijt afscheid genomen van
Michiel van den Bergh en Karin Willemse als nieuw bestuurslid verwelkomt. De huidige
bestuursleden zijn: Felix Ameka (voorzitter), Jan Jansen (penningmeester), Maud van
Merrienboer (secretaris), Anneke Breedveld, Azeb Amha en Karin Willemse. Er is dit jaar
één algemene ledenvergadering geweest, voorafgaand aan de ASC Stephen Ellis Lecture op 3
december.

Financiën
Het negatieve jaarresultaat over 2019 was voorzien, met het oog op Marieke's afscheid, en
hierop was geanticipeerd in het financiële beleid van de voorgaande jaren. Daarnaast is Jan
Jansen (NVAS penningmeester) in samenwerking met Rik van Jongenelen 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 bestond 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.
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