Besluitenlijst
Algemeen Ledenvergadering NGG
25 oktober 2013, 9.00–10.15 uur,
Universiteit Leiden | Lipsius 002

Aanwezig: Kocku von Stuckrad (voorzitter), Frans Wijsen (penningmeester), Markus Altena Davidsen
(secretaris), William Arfman (studenten- en promovendivertegenwoordiger), Gemma Kwantes
(studenten- en promovendivertegenwoordiger), Everarda Ouboter-Koog, Freek Bakker, Frans Jespers,
Yentl Schattevoet, Peter Nissen, Dave Vliegenhart, Wim B. Drees, Jacqueline Borsje, Tineke Nugteren.

1. Welkom

2. Goedkeuring besluitenlijst van de algemene ledenvergadering van 26 oktober 2012
De besluitenlijst wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen bestuur NGG
Website. Het afgelopen jaar heeft het NGG een nieuwe website gekregen, te vinden op
www.godsdienstwetenschap.nl. Bij het overstap naar de nieuwe site heeft het bestuur gekozen
de individuele ledenprofielen niet meer te handhaven. De profielen werden te weinig gebruikt en
de informatie was niet altijd up to date. Leden die informatie over conferenties, vacatures of
andere dingen graag op de NGG-site willen plaatsen of naar de leden willen doorgeven per email,
kunnen mailen naar info@godsdienstwetenschap.nl .

Communications officer. Annet van der Meer is sinds begin 2013 communications officer van het
NGG.
Dit jaar wordt voor het eerst de Gerardus van de Leeuw-prijs toegekend. De ontvanger wordt in
november bekendgemaakt, maar de prijs wordt pas uitge reikt in verband met de EASRconferentie in mei 2014. De prijs bedraagt 300€; het eerste jaar legt de Van Baren Stichting 700€
erbij.
Jan Platvoet is tot Honorary Life Membet van het IAHR benoemd vanwege zijn grote inspanning
voor de IAHR en de AASR. Het NGG feliciteert professor Platvoet met deze benoeming.
27 november zal de eerste promovendiborrel worden gehouden in Utrecht, met als thema ‘Help!
Mijn promotor weet niet alles’.

4. Financieel jaarverslag 2013 (Frans Wijsen); benoeming en instelling kascommissie
Penningmeester Frans Wijsen presenteert zijn financieel verslag van 2013 en de begroting voor
2014. De begroting wordt goedgekeurd.
Een kascommissie bestaand uit Frans Jespers en Peter Nissen wordt ingesteld.

5. Voorstel jaarlijkse contributie 2014 (Frans Wijsen)
Het wordt voorgesteld om de jaarlijkse contributie niet te veranderen. Voor 2014 betalen
werkende leden 40€; het gereduceerd tarief is 25€. Jacqueline Borsje merkt op dat het op de
website niet duidelijk is dat het gereduceerd tarief ook van toepassing is voor gepensioneerden
en werkzoekenden. Dat wordt in orde gebracht.

6. EASR/IAHR/NGG conferentie 2014 in Groningen: stand van zaken en goedkeuring begroting
Kocku von Stuckrad geeft een overzicht van de stand van zaken. Alles loopt goed. Er zijn bijna 60
panelvoorstellen binnengekomen, de begroting is in balans, de planning is op schema. Binnenkort
verschijnt een overzicht van het programma op de NGG-website.
Von Stuckrad presenteert de begroting. Deze wordt goedgekeurd.

7. De ontwikkeling van de godsdienstwetenschap in Leiden

Het NGG-bestuur maakt zich zorgen over de ontwikkeling omtrent de godsdienstwetenschap in
Nederland. Bij UvA en UU is al gereorganiseerd; nu is LU aan de beurt. Er ontstaat een discussie
over hoe het NGG kan opkomen voor het vakgebied. Het wordt voorgesteld om tenminste te
zorgen voor goede pers voor de Nederlandse godsdienstwetenschap rondom de EASR-conferentie
in mei 2014.

8. W.v.t.t.k

