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1

Welkom door de NVAS voorzitter en mededelingen.
Felix Ameka opent de vergadering en doet drie mededelingen.
A) NVAS is op zoek naar een secretaris. Deze vacature is nog niet vervuld.
B) NVAS gaat in oktober in Leiden een Pubquiz organiseren, meer informatie hierover
volgt. Deze Pubquiz is een pilot en mogelijk zullen er meer georganiseerd worden als
de eerste een succes wordt.
C) Het plan voor de Afrikadag 2018 is bekend: NVAS viert dan haar 21e verjaardag en
daarom wordt deze Afrikadag op 20-10-2018 extra bijzonder. Deze Afrikadag begint
‘s middags (in plaats van ’s ochtends) en zal overgaan in een feest dat tot na
middernacht duurt zodat NVAS op gepaste wijze haar nieuw verworven
volwassenheid viert.
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Notulen van de ALV 2016
Leden hebben de notulen twee weken voor aanvang van de ALV toegezonden gekregen. De
NVAS voorzitter vraagt of iemand op- of aanmerkingen heeft. Nadat er geen reactie komt,
vraagt de voorzitter de vergadering om de notulen goed te keuren. Dit wordt gedaan door
Bert van Pinxteren, bijgestaan door Maarten Mous.
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NVAS Jaarverslag 2016
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd door de vergadering.
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NVAS Financieel Jaarverslag 2016 + Rapport van de Kascommissie
NVAS voorzitter Felix Ameka vraagt Jan Jansen (NVAS penningmeester) om een toelichting
op de opmerkingen van de Kascommissie. Jan Jansen legt uit dat NVAS nu 11 levenslange
leden heeft en 60 leden die middels automatische incasso hun contributie betalen. In totaal
zijn er 100 leden die regelmatig contributie betalen, maar alle anderen doen dit niet.
Hierdoor blijft het bedrag aan openstaande contributies stijgen en NVAS moet een manier
vinden om hier mee om te gaan. Er zijn twee oplossingen mogelijk:
A) Het uitsluiten van leden die geen contributie betalen

B) Dingen laten zoals ze zijn en regelmatig actie ondernemen om leden te herinneren
aan de te betalen contributie.
De ALV is voor optie B, maar alleen als er ook daadwerkelijk meer actie ondernomen wordt
om de leden te laten betalen. Anneke Breedveld (bestuurslid NVAS) stelt voor opnieuw een
boekpromotie te doen: vorig jaar bleken enkele winnaars hun contributie te betalen toen zij
erachter kwamen dat ze dit al enkele jaren niet hadden gedaan. Jan Jansen zegt dat dit
mogelijk is omdat hij nog wat boeken heeft liggen. Wouter stelt voor om de problemen
omtrent de openstaande contributie op te schrijven en toe te zenden aan alle NVAS leden
zodat zij op de hoogte zijn van het probleem. Jan vindt dit goed, maar zegt eveneens dat er al
heel veel mails verzonden zijn. Nieuwe pogingen zullen ondernomen worden.De vergadering
keurt het financiële jaarverslag goed zonder wijzigingen.
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Aanstelling nieuwe bestuursleden en afscheid van vertrekkende bestuursleden.
NVAS voorzitter Felix Ameka bedankt Froukje Krijtenburg uitvoerig voor de manier waarop zij
zich 9 jaar als secretaris voor NVAS heeft ingezet. Deze functie is, in de geschiedenis van
NVAS, nog nooit langer door iemand vervuld. De vergadering bedankt haar, applaudisserend,
voor haar inzet en harde werk voor de NVAS. Froukje Krijtenburg geeft een korte toespraak
waarin zij reflecteert op het 9 jaar dienen van de Afrikanisten gemeenschap in Nederland. De
voorzitter verwelkomt Michiel van den Berg als kandidaat-bestuurslid.
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Ledenzaken.
NVAS voorzitter Felix Ameka roept vrijwilligers op om actief te worden voor NVAS.

7

Aanstaande NVAS evenementen.
Dit is besproken onder agendapunt 1.

8

WVTTK.
De vergadering brengt geen andere punten ter discussie.

9

Rondvraag.
Levenslang lid Diana Bosch feliciteert NVAS vanwege de goede sprekers op de conferentie.
Marieke van Winden noemt dat de Afrikadag 2018 erg speciaal zal worden en zal gaan over
muziek en theater.

10 Sluiting.
De voorzitter bedankt de leden die aanwezig waren en sluit vervolgens de vergadering.
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