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Afwezig met afmelding: Felix Ameka, Jan Jansen, Michiel van den Bergh, Azeb Amha 

1. Welkom door de NVAS voorzitter + mededelingen 

Om 17:05 opent waarnemend voorzitter de vergadering en doet de volgende mededelingen: In 

2020 organiseert de LeidenASA een ‘Africa Year’ en zullen er verschillende evenementen 

plaatsvinden, waaronder een conferentie op 30 january (’60 years of Independence) en een 

conferentie op 2-4 december (‘Africa Knows’). De NVAS zal voldoende aandacht besteden aan deze 

evenementen en hun leden hierover informeren. In oktober zijn er geen evenementen van 

LeidenASA Africa year, en zal de jaarlijkse NVAS Afrikadag plaatsvinden. Onder punt 6 meer 

informatie hierover.  

Daarnaast is het NVAS bestuur altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen 

leveren aan de NVAS niewsbrief of tijdens onze evenementen.  

2. Goedkeuring notulen  

Alle leden hebben de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering ontvangen. Er is geen 

tekstueel of inhoudelijk commentaar op de notulen en de voorzitter vraagt de vergadering om de 

notulen goed te keuren.  

3. NVAS Jaarverslag 2017 



Het Jaarverslag is besproken en heeft de leden voldoende geïnformeerd. Er is wel een aanvullende 

vraag over de NVAS nieuwsbrief; wanneer deze verschijnt en naar hoeveel leden deze wordt 

verstuurd. 

De nieuwsbrief wordt in de laatste week van de maand verstuurd. De nieuwsbrief wordt naar 347 

mensen verstuurd. Hiervan opent ongeveer 30% de nieuwsbrief (zie figuur 1.)  

 

Figuur 1. Open rates en click rates van NVAS nieuwsbrieven no.1 t/m no.11 

Over het algemeen informeert de nieuwsbrief onze leden over Afrika-gerelateerde evenementen op 

het gebied van kunst, cultuur en muziek in de maand daaropvolgend, evenals lezingen en boeken 

over Afrika. Het afgelopen jaar hebben wij een enkele keer samengewerkt met externe organisaties 

om vrijkaarten voor evenementen te verloten onder onze leden. In November is er voor het eerst 

een expertise-interview toegevoegd aan de nieuwsbrief.  

De NVAS moedigt haar leden sterk aan om opiniestukken, verslagen, blogs of andere informatie in 

te sturen naar nvasredactie@gmail.com. Deze worden geredigeerd en in de nieuwsbrief geplaatst.  

4. NVAS financieel jaarverslag + verslag kascommissie 

Omdat de penningmeester niet aanwezig is bij de vergadering, worden de financiële verslagen niet 

besproken. Leden kunnen de penningmeester aanschrijven voor verdere informatie. Oud 
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kascommissie-lid Henk Merkus merkt op dat het totaalvermogen van de NVAS is gegroeid in de 

afgelopen 3 jaar.  

5. Aanstelling nieuwe bestuursleden en afscheid van vertrekkende bestuursleden  

Mid-2019 heeft de NVAS afscheid genomen van Marieke van der Winden, die de NVAS vanuit het 

ASC op meerdere wijzen heeft ondersteund. Haar taken zijn overgenomen door Rik Jongenelen, die 

zich bezig zal blijven houden bij het bijhouden van het ledenbestand en verdere ondersteuning.  

Michiel van den Bergh zal eind 2019 aftreden als bestuurslid omdat hij naar het buitenland gaat 

verhuizen. Hij is niet aanwezig op de ALV, maar het bestuur zal hem t.z.t. bedanken voor zijn inzet 

in het bestuur. Er zal een vacature voor bestuurslid worden gedeeld in de eerstvolgende 

nieuwsbrief en de secretaris gaat ook studenten van de BA en MA Afrikastudies proberen te 

enthousiasmeren voor bestuurswerk.  

6. Aankomende evenementen NVAS 

a) Afrikadag 2020 zal plaatsvinden op 10 oktober in Den Haag. Het evenement wordt 

georganiseerd in samenwerking met Voice4Thought.  Het thema van de dag is ‘Human Rights in 

Africa’. Er zullen verschillende presentaties zijn over een divers aantal thema’s en 

gebieden/landen. Henk Merkus merkt op dat het interessant is om een aantal Afrikaanse 

sprekers uit te nodigen voor dit evenement. Daarnaast wordt er een mogelijke samenwerking 

met het Institute for Social Studies in Den Haag besproken, omdat daar vaak aandacht wordt 

besteed aan Afrikaanse onderwerpen.  

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) In 2021 zal er wederom een Afrikadag plaatsvinden. Het voorlopige thema hiervoor is 

‘Entrepreneurship in Africa’ en vindt hoogstwaarschijnlijk plaats op de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. In 2022 zal er een conferentie worden georganiseerd ter ere van het 25jarig 

bestaan van de vereniging.  

7. WVTTK 

8. Sluiting 

De waarnemend voorzitter sluit de vergadering om 17:33. 

 


