Algemeen Ledenvergadering NGG
Vrijdag 30 oktober 2015, 8.45-9.30
Radboud Universiteit Nijmegen
Agenda
1.

Welkom

2.

Goedkeuring besluitenlijst van de algemene ledenvergadering van 10 oktober 2014

3.

Mededelingen bestuur NGG

4.

Goedkeuring toetreding nieuwe leden

5.

Financieel jaarverslag 2014 en voorlopig overzicht 2015

6.

Goedkeuring begroting 2016

7.

Benoeming en instelling kascommissie voor 2015

8.

NGG conferentie 2016 in Amsterdam: stand van zaken en goedkeuring begroting

9.

Verkiezing nieuwe penningmeester

10. Brainstorm: Ideeën voor besteding reserve / Ideeën voor NGG lustrumconferentie/ lustrumactiviteiten
2017
11. Discussie over de rol van het NGG in de landelijke gesprekken over de toekomst van religiewetenschap in
Nederland (cf. KNAW-rapport ‘Klaar om te wenden…’ en de gaande besprekingen over het oprichten van
een Netherlands Academy of Religion)
12. W.v.t.t.k

Besluitenlijst (concept)
Aanwezig: Kocku von Stuckrad (vz.), Frans Wijsen (penningmeester), Markus Altena Davidsen
(secretaris), Susanne van Esdonk, William Arfman, Peter Nissen, Frans Jespers, Chris Hermans.
1. Welkom


Voorzitter Kocku von Stuckrad opent de vergadering.

2. Goedkeuring besluitenlijst van de algemene ledenvergadering van 10 oktober 2014.


De besluitenlijst wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

3. Mededelingen bestuur NGG


Susanne van Esdonk (UvA) volgt per 1/1 2016 Gemma Kwantes op als PhD- en
studentenvertegenwoordiger. De tweede PhD- en studentenvertegenwoordiger in het
bestuur, Lieke Wijnia, promoveert dit academisch jaar; zij moet volgend jaar worden
vervangen.
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Het bestuur heeft besloten niet meer een communications officer in betaalde dienst te hebben.
De verantwoordelijkheden van de communications officer (website beheren; nieuwsbrief
sturen; persberichten schrijven) vallen nu weer onder het bestuur zelf.



Nieuwsbrief. Vanaf 2015 zijn we begonnen nieuwsbrieven te sturen via het
nieuwsbriefsysteem Laposta. Behalve een verandering in het layout merken leden hier
niets aan.

4. Goedkeuring toetreding nieuwe leden


Besluit. De ALV besluit de volgende kandidaatleden toe te laten als volwaardige leden
van het NGG:



 Judith Tonnaer-Souverijn
 Léon van Gulik
 Suzanne van der Beek (PhD-stud, Tilburg)
 Corey Williams (UL)
 Grietje Dresen (RU)
 Jo Spaans (UU)
 Herman Westerink (RU)
 Ardalan Emami (UL)
 Janneke van der Leest (RU)
 Susanne van Esdonk (UvA)
 Kees de Groot (UvT)
 Thijl Sunier (VU)
 Sophie van Bijsterveld (RU)
Peter Nissen merkt op dat het NGG relatief weinig leden heeft die niet verbonden zijn
aan afdelingen voor religiewetenschap. Misschien kan het bestuur meer doen om ook
antropologen, historici enz. die met religie werken aan te trekken als leden.

5. Financieel jaarverslag 2014 en voorlopig overzicht 2015


Besluit. Het jaarverslag 2014 en de voorlopige overzicht 2015 zijn gecontroleerd door de
kascommissie (Frans Jespers en Peter Nissen) en worden door de leden goedgekeurd.



Veel leden betalen hun contributie onregelmatig, het ene jaar wel, het andere jaar niet.
William Arfman stelt voor dat het bestuur leden vragen om een automatische incasso in
te stellen.

6. Goedkeuring begroting 2016


Besluit. De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd. Het wordt besloten de jaarlijkse
contributie niet te verhogen.

7. Benoeming en instelling kascommissie voor 2016
 Besluit. Peter Nissen en William Arfman worden benoemd.
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8. NGG conferentie 2016 in Amsterdam: stand van zaken en goedkeuring begroting


De conferentie wordt gehouden op 27-28 oktober rondom het thema geheimhouding en
religie, onder leiding van Gerard Wiegers.



Besluit. De begroting wordt goedgekeurd door de leden.



Er wordt een PhD-preconferentie gehouden in verband met de conferentie. Susanne van
Esdonk en Lieke Wijnia zijn vanuit het NGG-bestuur hierover in gesprek met Gerard
Wiegers.

9. Verkiezing nieuwe penningmeester


Besluit. Frans Wijsen wordt herkozen als penningmeester voor de periode 2015-2020.

10. Brainstorm over de reserve en het 2017-lustrum.


Verschillende ideeën komen ter tafel:
 (i) PhD-conferentie; bv. om deelname gratis/goedkoop te maken, om expertise
in te vliegen.
 (ii) Peter Nissen stelt voor een valoriserende publicatie te maken vanuit het
NGG gericht op potentiele ReMa-studenten, journalisten, docenten en politici.
Bijvoorbeeld zou deze publicatie korte artikelen kunnen bevatten over de grote
namen uit de Nederlandse onderzoeksgeschiedenis en over de huidige expertise
van het veld. We zouden deze publicatie in 2017 kunnen lanceren in verband
met de eerste conferentie van de NAR.
 (iii) Response Day, volgens het format van de Sociology of Religion groep in
Engeland.

11. Het NGG en de NAR


Er zijn twee task forces opgericht onder de NAR-in-oprichting-groep. Kocku werkt
samen met Anne-Maire Korte (NOSTER) en Thjil Sunier (NISIS) om een grote
conferentie te organiseren in 2017 rondom het (tentatieve) thema ‘diversiteit’. Frans en
Markus trekken samen de onderwijs task force die samen met Verus, VDGL en andere
spelers in het onderwijsveld te lobbyt voor een versterking van het religieonderwijs.



Besluit. Het NGG moet betrokken zijn bij de landelijke initiatieven en samenwerking
zoeken waar onze vereniging belangen delen met andere organisaties. Tegelijk moet het
NGG een duidelijk religiewetenschappelijk geluid blijven geven.
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