Strategisch document 2016 – 2019
Nederlandse Vereniging voor Afrikastudies

De Nederlandse Vereniging voor Afrikastudies is een nationaal netwerk van en voor
Afrikadeskundigen en studenten voornamelijk in Nederland maar ook daarbuiten. De NVAS heeft
tot doel om interdisciplinair contact tussen Afrika deskundigen te faciliteren en bevorderen en een
breed publiek in Nederland en daar buiten te laten delen in onderzoek en kennis met betrekking
tot Afrika. Het onderliggend strategisch document zet de plannen uiteen voor de periode 2016 –
2019.
Activiteiten
In de periode 2016 – 2019 wil de NVAS een aantal activiteiten ontplooien, met als hoogtepunten de
Afrikadagen in 2016, 2018 en 2019 en de internationale conferentie in 2017 ter ere van haar 20-jarig
jubileum. Door teruglopende inkomsten van vaste sponsors wordt het steeds belangrijker dat
activiteiten kunnen worden gefinancierd door middel van eenmalige sponsoring en entreeheffing.
Uitgangspunt voor de organisatie van activiteiten is dan ook dat deze een sluitende begroting
hebben, en dat de NVAS een deel van de jaarcontributie gebruikt.
Om bovenstaande redenen maakt het bestuur van de NVAS de keuze om één keer per drie jaar een
internationale conferentie te organiseren. De andere twee jaren organiseren we een NVAS Afrikadag.
Voordeel hiervan is dat we ruim van te voren keynote en plenaire sprekers aan kunnen schrijven,
langer de tijd hebben om de conferentie voor te bereiden en meer aandacht kunnen besteden aan
fondsenwerving.
Communicatie
Het delen van kennis over ontwikkelingen binnen de Afrika studies vormt een belangrijk onderdeel
van de taken van de NVAS. Dit wordt onder meer gedaan via de website, nieuwsbrief en via
Facebook. Daarnaast is het gebruikelijk om na iedere internationale NVAS-conferentie een boek te
publiceren met geselecteerde bijdrages uit de conferentie.
E-mail
Een belangrijk element van de communicatie is de e-Nieuwsbrief service die wordt uitgevoerd door
de NVAS webmaster in samenwerking met de ledenadministrateur.. Deze e-Nieuwsbrieven zijn een
compilatie van nieuws, vacatures en andere relevante informatie over Afrika studies, die de
afgelopen week op de NVAS website zijn gepubliceerd.
Website
De rol van de website is tweeledig.
NVAS Nieuws
Iedere week compileert de webmaster een e-nieuwsbrief waarin de links staan naar de
verschillende website items die de afgelopen week zijn gepubliceerd (zie hierboven onder emails). Op deze manier voorkomen we dat leden mogelijk twee keer dezelfde mail krijgen
(ASC en NVAS). Het tweede voordeel is dat mensen meer naar de website gaan.

NVAS Nieuwsbrief
Deze heeft een iets ander karakter dan gebruikelijk was tot 2014. Inhoudelijk zal de
Nieuwsbrief weliswaar ongeveer hetzelfde blijven, maar in plaats van een drie-maandelijks
bulletin wordt het een doorlopende Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief redactie zorgt ervoor dat
er regelmatig publicaties verschijnen van Nieuwsbrief columns en artikelen.
Facebook
De NVAS is in 2012 gestart met een Facebook pagina waarop leden en niet-leden terecht kunnen
voor nieuws over de NVAS en gerelateerde onderwerpen. Deze pagina heeft een laagdrempelig
karakter en is bedoeld om onderling contact tussen leden te bevorderen, actuele ontwikkelingen te
delen en discussie te stimuleren. Om de interactie onder de leden te stimuleren is er sinds februari
2016 een NVAS FB community pagina. Deze wordt beheerd door een van de leden.
Huisstijl
De NVAS heeft een logo dat gebruikt wordt bij alle digitale en papieren communicatie. Verder maken
we gebruik van een speciaal ontworpen NVAS briefkaart en een NVAS banner.
Leden
Op het moment van schrijven telt de NVAS 200 leden. De NVAS wil dit aantal graag verder omhoog
brengen. Het gebruik van Automatische Incasso is hierbij, naar verwachting, een nuttig instrument.
Niet-betalende leden worden enkele maanden per jaar gemaand te betalen; wie in gebreke blijft
wordt aan het einde van het kalenderjaar van de ledenlijst afgevoerd. De jaarlijkse contributie
bedraagt sinds 1-1-15 EUR 15,- voor reguliere leden, EUR 10,- voor senioren en EUR 5,- voor
studenten. Een levenslang lidmaatschap kost EUR 250,-.
Procedure bij nieuwe aanmeldingen
Wanneer een nieuw lid zich meldt ontvangt deze persoon van Marieke van Winden de nodige
informatie over de vereniging. Ook ontvangt deze een machtigingsformulier voor afschrijving van de
contributie. Op het moment dat het aanmeldingsformulier en ondertekende machtigingsformulier in
bezit zijn van de pennningmeester, wordt het lidmaatschap van kracht.

Betrokkenheid van de leden
De NVAS is een vereniging en naast de dagelijkse besluiten die onder bestuursverantwoordelijkheid
vallen geldt de Algemene Ledenvergadering (ALV) als het belangrijkste besluitvormingsorgaan. De
ALV is tevens het belangrijkste inspraakmoment voor de leden. Deze wordt in ieder geval één keer
per jaar gehouden tijdens de NVAS Afrikadag of conferentie. Naast de uitnodiging voor de ALV die elk
lid ontvangt, worden leden ook uitgenodigd om een actieve rol te spelen door activiteiten mede te
organiseren, nieuwe publicaties kenbaar te maken of op een andere wijze betrokken te zijn. De NVAS
ziet als haar kerntaken het delen van kennis over het brede veld van de Afrika studies en het
organiseren van Afrikadagen en internationale conferenties. De NVAS voert deze activiteiten uit ten
behoeve van de leden. Hoewel betrokkenheid bij de NVAS wordt gestimuleerd, is het bestuur zich
ervan bewust dat het huidige activiteitenniveau (netwerkfunctie, ontvangen van e-nieuwsbrieven,
uitnodigingen voor NVAS activiteiten) voor veel leden voldoende is.
Wel is ingezet op regionale bijeenkomsten van leden. Deze bijeenkomsten van leden uit eenzelfde
stad of regio zouden onderlinge contacten kunnen bevorderen. Wij gaan ervan uit dat ze een
informeel karakter hebben. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering roept de NVAS voorzitter leden op
een informele NVAS groep te starten in hun stad. Tot nu toe is alleen Nijmegen actief.

Bestuur
De NVAS wordt geleid door een bestuur van tenminste vijf en ten hoogste elf personen. De
bestuurstermijn beslaat drie jaar, en na aftreden is een bestuurder terstond herkiesbaar. Met ingang
van januari 2016 bestaat het bestuur van de NVAS uit de volgende personen:
Naam
Felix Ameka
Jan Jansen
Froukje Krijtenburg
Anneke Breedveld
Angela Kronenburg García

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen
bestuurslid,
portefeuillehouder Afrikadag
Kandidaatsbestuurslid

Jaar van aantreden
2013
2015
2008
2012
2015

Financiën
Financieel is de NVAS een gezonde organisatie die als reserve per 1-1-16 een bedrag heeft dat
equivalent is aan tweederde van de huidige contributie-inkomsten. Vanuit de contributie worden
lopende kosten (website, publicaties, vergader- en bestuurskosten) betaald en een bijdrage geleverd
aan de jaarlijkse studiedag of de conferentie. De reserves zijn te gering om plannen te maken deze
gedeeltelijk in een structurele activiteit te investeren.
Fondsenwerving en samenwerking
De belangrijkste kostenpost voor de NVAS is de organisatie van activiteiten. Om deze te kunnen
blijven organiseren wordt de fondsenwerving voor een belangrijk gedeelte gekoppeld aan de
activiteiten. Fondsenwerving voor structurele financiering, onafhankelijk van de organisatie van
activiteiten, wordt voorlopig losgelaten omdat dit minder kans van slagen heeft. We willen wel toe
naar een structurelere opzet voor fondsenwerving; een fondsenwerf commissie.
De NVAS werkt samen met verschillende partijen, waarvan het Afrika Studiecentrum Leiden (het
ASCL) te Leiden de belangrijkste partner is. Daarnaast werkt de NVAS vooral met andere partijen in
het kader van de organisatie van activiteiten. Ook de komende jaren zullen deze partnerschappen
van groot belang blijven voor de NVAS, met name als (gratis) locatie voor het NVAS evenement.
Tot slot
De NVAS is een gezonde vereniging met volop plannen voor de komende jaren. De nadruk zal liggen
op de financiering en organisatie van de twee belangrijkste activiteiten: de Afrikadag 2016 en 2018
en de internationale conferentie van 2017. Het bestuur van de NVAS ziet uit naar deze en andere
ontwikkelingen in de komende jaren.

