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1. Welkom door de NVAS voorzitter + mededelingen.  

Om 13:25 opent Felix Ameka de vergadering en hij doet één mededeling over de komende 

Afrikadag (2019). Deze vindt plaats op 16 maart in Utrecht. Het thema van deze Afrikadag is 

Afrikaanse muziek, dans en theater.  Meer info over deze dag is te vinden onder punt 6.  

2. Goedkeuring notulen  

Alle leden hebben de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering ontvangen. De NVAS 

voorzitter vraagt of er iemand tekstueel of inhoudelijk commentaar op de notulen heeft. Er is geen 

reactie en de voorzitter vraagt de vergadering om de notulen goed te keuren.  

3. NVAS Jaarverslag 2017 

De vergadering heeft geen commentaar op het Jaarverslag. De auteur van het Jaarverslag, Tanja 

Hendriks, merkt op dat het Jaarverslag is onderschreven met maart 2017. Dit hoort maart 2018 te 

zijn.  

4. NVAS financieel jaarverslag + verslag kascommissie 

De NVAS Voorzitter vraagt de vergadering of er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van 

het jaarverslag en het verslag van de kascommissie. Er wordt geïnformeerd over het huidige aantal 

van levenslange leden. De penningmeester geeft aan dat er zeer weinig nieuwe levenslange leden 



bij zijn gekomen – maar wel iemand op zeer gevorderde leeftijd die voor 10 jaar vooruit heeft 

betaald. Er wordt geopperd dat het leuk is om deze optie meer onder te aandacht te brengen.  

Ondankt de angst van de penningmeester dat hij te ‘drammerig’ wordt, probeert hij dit nog een 

keer: “Investeer hierin… dit is de beste business move die je kunt doen! Voor 250 euro levenslang lid 

van de NVAS. Ook voor jongere mensen is het een gouden deal. En het is belasting aftrekbaar! 

(ANBI). Dus als je het combineert met iets anders wordt het nog minder. Statistisch word je 90 ofzo, 

dus tel uit je winst. En NVAS is er heel blij mee. Je helpt er mee.” Verdere opmerkingen over het 

financieel verslag: “De automatische incasso helpt ons ook. Dat blijft fors groeien. Daar ben ik blij 

mee, 3 jaar geleden waren het er 30/40. Elk jaar komen er ongeveer 20 bij en niemand trekt zich 

terug . Dit is een goede basis, je weet vooraf hoeveel geld je kwijt kunt zijn aan een studiedag en die 

kunnen wij zo steeds krachtiger maken. Helaas nog geen budget voor twee studiedagen.” 

De penningmeester wordt bedankt en het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd zonder 

wijzigingen.  

5. Aanstelling nieuwe bestuursleden en afscheid van vertrekkende bestuursleden  

De voorzitter noemt het een moment van veranderingen. Tanja Hendriks wordt bedankt voor haar 

inzet als secretaris de afgelopen 1.5 jaar. Elonie Kooter wordt eveneens bedankt voor haar inzet als 

bestuurslid en haar hulp bij de website en de Newsflash. Een derde dankzegging is voor Henk 

Mertens. Hij is uit de kascommissie. Het nieuwe lid is Jos Damen.  

Een hartelijk welkom wordt gegeven aan de nieuwe secretaris Maud van Merriënboer.  

6. Aankomende evenementen NVAS 

a) Afrikadag 2019 is reeds aangekondigd en zal plaats vinden op 16 maart in Cultuurcentrum 

Parnassos te Utrecht. De dag begint rond 13:00/13:30 met lezingen en optredens over dans, 

muziek en theater. In de avond is er een Ethiopisch diner. Daarna is er de mogelijkheid om 



naar een optreden van een dansgroep uit Burkina Faso in de Stadsschouwburg: ‘Du desir 

d’horizons’. De dag is deels georganiseerd ter ere van Marieke’s afscheid. Als men een 

kaartje voor de schouwburg koopt krijg je gratis diner van NVAS. Het middagprogramma is 

gratis voor leden en ongeveer 5 euro voor niet-leden.   

b) De drukproeven van het boek voortkomend uit Afrikadag 2017 zijn er. Het zijn 300 pagina’s 

in totaal, met 16 geïnspireerde bijdragen en het zal 15 euro kosten. Er wordt gevraagd om je 

interesse voor het boek door te geven aan de penningmeester Jan Jansen zodat hij weet 

hoeveel boeken er ongeveer besteld moeten worden. Er wordt voorgesteld een officiele 

boeklancering te organiseren.  

c) Het thema voor het meerdaags congres in 2020 hangt af van de financiering. De NVAS heeft 

een aanvraag ingediend voor support bij de LDE (Leiden-Delft-Erasmus Amsterdam) en het 

committee zal hierover op 25 oktober beslissen. Mocht de aanvraag van NVAS geselecteerd 

worden, dan zal de focus liggen op de bijdrage van Afrikaanse onderzoekers aan 

Nederlandse universiteiten.  

7. WVTTK 

De penningmeester Jan Jansen laat weten dat hij erg blij was geïntroduceerd te zijn in het leven 

van de Pubquiz en hij zou erg graag weer de assistant van iemand zijn.  

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 13:53. 

 


