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Jaarverslag 2016
Algemene beschouwing
Het NVAS jaar 2016 is enigszins anders verlopen dan het bestuur gehoopt had. Niet alleen in de bestuurlijke
bezetting, maar ook wat betreft website en FB communicatie is er onverwachte uitval geweest. De Afrikadag
Sport in Afrika was inhoudelijk zeer geslaagd te noemen, maar trok een enigszins teleurstellend aantal NVAS
leden. Het jaar 2017 wordt de grote uitdaging. Met een internationale conferentie Education for Life in Africa in
Den Haag en vier nieuwe leden in het bestuur, is er veel reden tot een optimisme.
Verenigingsfeiten 2016
De NVAS Afrikadag nam zoals gebruikelijk een centrale plek in het
NVAS verenigingsjaar. Het thema van de Afrikadag 2016 was naar
aanleiding van de Olympische Spelen in hetzelfde jaar: Sport in Afrika.
Zoals bij elke Afrikadag zochten we samenwerking met een partner
instituut dat affiniteit heeft met het gekozen onderwerp. Onze partner
werd het onderzoek thema cluster Sport en Samenleving en het
departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit
Utrecht. De Afrikadag in Utrecht liet een mooi palet aan sporten zien: van
een algemeen bekende sport als voetbal tot minder bekende sporten als
worstelen, golfsurfen, drummen en het bordspel bao. Sprekers belichtten
de sociale en economische impact van individuele sporten en sport in zijn
algemeenheid in Afrika. Organisatoren van NVAS zijde waren Kirsten
Langeveld en Froukje Krijtenburg; het aantal deelnemers was 70.
NB Een (Engelstalige) impressie van de dag is te vinden op
http://afrikastudies.nl/highlights-from-the-nvas-africa-day-sport-in-africa-15october-2016
NVAS bestuur en leden
Op de ledenvergadering van 15 oktober heeft het bestuur met spijt afscheid genomen van bestuurslid Angela
Kronenburg García, die vroegtijdig terug trad vanwege een baan in het buitenland. Azeb Amha, Tanja
Hendriks en Elonie Kooter werden als kandidaat bestuursleden verwelkomd. In december is Michiel van de
Bergh als kandidaat lid gestart in het bestuur. Bestuursleden zijn: Felix Ameka (voorzitter), Jan Jansen
(penningmeester), Anneke Breedveld (portefeuille studiedag), Froukje Krijtenburg (secretaris). Het bestuur
heeft in 2016 vijf keer vergaderd.

De NVAS telt op 31
december 2016 360 leden.
Er is dit jaar één
ledenvergadering
geweest, namelijk tijdens
de Afrikadag Sport in
Africa op 15 oktober.

Financiën
In 2016 heeft Jan Jansen (penningmeester) in samenwerking met Marieke van Winden (ledenadministratie en
communicatie) ingezet op het innen van achterstallige contributies. Die actie is succesvol verlopen. De van
oudsher getoonde coulance met wanbetalers is doorbroken.
In 2016 zijn er in totaal tien 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 Sport in Africa waren het Afrika Studiecentrum Leiden en de Antropologen
Beroeps Vereniging.
De kascommissie bestond dit jaar uit Heleen Henstra en Henk Merkus.
NVAS communicatie
In 2016 heeft Louise Müller haar taak als webmaster neergelegd. Deze is kortstondig overgenomen door
Menno Welling, waarna er een vacature is ontstaan die nog niet vervuld is. De webredactie is afgetreden en
hiervoor is nog geen vervanging gevonden. Via de mail werden de leden door Marieke van Winden op de
hoogte gehouden van NVAS en ander Afrika gerelateerd nieuws. Het bestuur beraadt zich over een nieuwe
formule voor ledencommunicatie.
Februari 2016
Froukje Krijtenburg, secretaris NVAS

