Notulen van de Algemene Ledenvergadering NVAS
31 oktober 2020
Zoom (online)
1. Welkom door de NVAS voorzitter + mededelingen
Om 14:05 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen een hartelijk welkom. De
enige mededeling die de voorzitter heeft is dat naast de ALV er vandaag ook een panel plaats
zal vinden over de impact van het corona-virus op het Afrikaanse continent. Zes sprekers uit
verschillende Afrikaanse landen zullen hun ervaringen met ons delen.
2. Aan- en uittredende bestuursleden
In 2019 heeft Michiel van den Bergh het NVAS-bestuur verlaten. Sinds december 2019 is
Karin Willemse ons nieuwe bestuurslid. Vanaf februari 2021 zal Anneke Breedveld (algemeen
lid) uit het bestuur treden na bijna 11 jaar trouwe dienst. Daarnaast zal, ook in februari 2021,
Felix Ameka aftreden als voorzitter van de NVAS. Hij zal worden opgevolgd door Azeb Amha,
die momenteel algemeen lid is. Daarnaast hebben wij Sara Petrollino bereid gevonden om ons
Twitter-account bij te houden.
Door deze veranderingen is de NVAS op zoek naar nieuwe bestuurs- en redactieleden. We
gaan actief op zoek naar mensen die deze functies kunnen vervullen.
Aanstaand voorzitter Azeb Amha bedankt Felix en Anneke voor hun harde werk voor de
NVAS. Onder het voorzitterschap van Felix is de NVAS een dynamische organisatie geweest
met vele activiteiten en innovaties. Azeb geeft aan haar best te gaan doen deze lijn door te
zetten, ondanks dat het niet makkelijk wordt om in Felix’ voetsporen te treden. Anneke was de
drijver van vele activiteiten van de NVAS, zij heeft veel conferenties georganiseerd en daar
zijn wij haar heel dankbaar voor. Ten laatste spreekt Azeb de hoop uit komend jaar fysiek bij
elkaar te kunnen komen om passend afscheid te nemen en elkaar te danken.

3. Goedkeuring notulen
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Alle leden hebben de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering ontvangen. Er is
tekstueel commentaar op pagina 1; het jaargetal van het jaarverslag (2017) is niet kloppend.
De secretaris zal dit aanpassen alvorens de notulen gearchiveerd worden.
Een van de leden merkt op dat uit de figuur op pagina 2 blijkt dat de maandelijkse nieuwsbrief
(de NVAS Newsflash) door een klein percentage wordt geopend (+/- 30%), en stelt hierop
volgend de vraag of hier aandacht aan besteed moet worden door bijvoorbeeld de leden een
mail te sturen met vragen over de nieuwsbrief. Maud van Merriënboer (secretaris) merkt op
dat voor lange tijd de mailinglijst van de Newsflash bestond uit véél meer mensen dan het
officiële ledenbestand van de NVAS. Deze mailinglijst is zeer recentelijk opgeschoond. Zij
stelt voor om de komende maanden de cijfers in de gaten houden. Als het percentage dat de
nieuwsbrief opent nog steeds laag blijft, kunnen wij hierop actie ondernemen.
Daarnaast wordt er kort ingegaan op de mogelijke samenwerking met het Institute for Social
Studies in Den Haag zoals beschreven in de notulen onder punt 6 (Aankomende evenementen
NVAS). Ondanks dat het evenement dat beschreven staat niet door kan gaan gezien de coronamaatregelen, wordt er geopperd alsnog een samenwerking aan te gaan en eventueel nieuwe
bestuursleden te vinden binnen het ISS, mits zij lid worden van de NVAS. Hier wordt over het
algemeen goed op gereageerd.

4. NVAS Jaarverslag 2019
Alle leden van de vergadering hebben het jaarverslag van 2019 ontvangen. Er wordt opgemerkt
dat het jaarverslag kort en krachtig is, en een goed beeld geeft van de activiteiten van afgelopen
jaar. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag.
5. NVAS financieel jaarverslag + verslag kascommissie
Het woord wordt gegeven aan Jos Damen van de kascommissie. Hij geeft aan dat de financiele
verantwoording helder en duidelijk is. Daarnaast zijn alle inkomsten en uitgaven correct
weergegeven en komt het eindsaldo 2019 overeen met de weergave op de rekening. De
kascommissie gaat daarnaast akkoord met de reservering voor het jubileumjaar 2022.
Eén van de leden merkt op dat de financiele verslaglegging bestaan uit een winst-en
verliesrekening maar geen overzicht geeft via een balans. Daardoor is het niet op te maken of
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het eigen vermogen van de NVAS is gedaald of gegroeid. Jan Jansen (penningmeester) reageert
hierop door aan te geven dat hij in gebreke is gebleven door de balans niet toe te voegen aan
het financieel jaarverslag. Hij geeft aan deze later op de website toe te voegen. Wat betreft het
eigen vermogen van de NVAS geeft hij aan dat het eigen vermogenop einde 2019 iets is
gedaald ten opzichte van begin 2019, maar iets gestegen ten opzichte van begin 2018. Jos
Damen beaamt dit als lid van de kascommissie.
6. Aankomende evenementen NVAS
Gezien de huidige omstandigheden valt er nog weinig te zeggen over het wel/niet doorgaan
van de aankomende activiteiten van de NVAS. De Afrikadag 2020, die eigenlijk het thema
‘Human Rights in Africa’ zou hebben, is afgelast. Er zal wellicht nog een evenement over dit
thema plaats vinden zodra het kan. Het thema van de Afrikadag 2021 is ‘Entrepreneurship in
Africa’. Daarnaast zal er in 2022 een meerdaagse conferentie georganiseerd worden ter ere van
het 25-jarig jubileum.

7. WVTTK
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14:33 en geeft aan dat het panel over Covid-19 in Afrika
in enkele minuten van start zal gaan in dezelfde Zoom-omgeving.
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