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Algemene Ledenvergadering NGG 

Vrijdag 18 mei 2018, 15.30-16.30 

Tilburg University 

Prisma Building | Zaal 051 

 

Agenda 

 

1. Welkom 

2. Goedkeuring besluitenlijst van de algemene ledenvergadering van 18 mei 2017 (bijlage 1) 

3. Mededelingen van het bestuur (voorzitter) 

4. Voorstellen Werkgroep Onderwijs, Religie en Levensbeschouwing (Markus Davidsen; bijlage 2) 

5. Goedkeuring toetreding nieuwe leden (secretaris; bijlage 3) 

6. Brainstorm: ledenwerving en ledenbinding 

7. Financieel jaarverslag 2017 (penningmeester en kascommissie; bijlage 4) 

8. Instelling kascommissie voor 2018 

9. Goedkeuring begroting 2018 

10. NGG conferentie 2018 in Leiden: stand van zaken (Mattias Brand) 

11. W.v.t.t.k 
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Bijlage 1 
 

Algemeen Ledenvergadering NGG 

Vrijdag 18 mei 2017, 13.30-15.15 

Rijksuniversiteit Groningen 

Oude Boteringestraat 38 | Zaal 130 

 

Agenda 

 

12. Welkom 

13. Goedkeuring besluitenlijst van de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2016 (bijlage 1) 

14. Mededelingen van het bestuur 

15. Satoko Fujiwara (Japan) vraagt het NGG haar te helpen een onderzoeksassistent te vinden 

voor een project over de geschiedenis van de godsdienstfenomenologie in Nederland 

16. Goedkeuring toetreding nieuwe leden (secretaris; bijlage 2) 

17. Financieel jaarverslag 2016 (bestuur en kascommissie; bijlage 3) 

18. Instelling kascommissie voor 2017 [nieuw punt 10] 

19. Goedkeuring begroting 2018 (NB: begroting 2017 werd goedgekeurd op 28 oktober 2016; 

bijlage 4) [nieuw punt 7] 

20. Verkiezing nieuwe voorzitter (bijlagen 5 en 6) [nieuw punt 8] 

21. Verkiezing nieuwe secretaris (bijlage 7) [nieuw 9] 

22. W.v.t.t.k 

 
 

Besluitenlijst (concept) 

Aanwezig: Kocku von Stuckrad (RUG; voorzitter), Markus Altena Davidsen (secretaris; notulen, UL), 

Mattias Brand (promovendi vertegenwoordiger, UL), William Arfman (UvT/UL), Jonathan Barry (RUG). 

 

Afwezig met bericht: Frans Wijsen (RU), Birgit Meyer (UU), Lieke Wijnia (RUG), Susanne van Esdonk 

(UvA), Sophie van Bijsterveld (RU), Gerrie ter Haar, Kees de Groot (UvT), Frans Jespers (RU). 

 

1. Welkom 

 Kocku opent de vergadering. 

 Punt 7 wordt geagendeerd na de verkiezing van de nieuwe voorzitter en secretaris. 

 

2. Goedkeuring besluitenlijst van de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2016 

 De besluitenlijst wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
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3. Mededelingen bestuur NGG 

 Voorjaarsbijeenkomst. Na aandringen van de leden op de vorige ALV heeft het bestuur 

besloten weer een jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst in te voeren. In de toekomst zal de ALV 

worden gehouden in verband met de voorjaarsbijeenkomst en zal hier ook de MA 

scriptieprijs (jaarlijks) en de proefschriftprijs (om het jaar) worden uitgereikt. 

 B. Promovendileden. Op de vorige ALV werd de vraag gesteld welke status de student- 

en promovendivertegenwoordigers van het bestuur nu eigenlijk hebben. De ALV was van 

mening dat het duidelijk moet worden dat ook de promovendileden volwaardige 

bestuursleden zijn. Het bestuur is het hiermee eens. We concluderen dat een aanpassing 

van de statuten niet nodig is om dit helder te maken. Wel willen we de procedure voor 

benoeming van promovendileden aanpassen zodat voortaan ook promovendileden (net als 

seniorleden in het bestuur) zullen worden benoemd door de ALV i.p.v. door het bestuur.  

 C. 5 beurzen voor de lustrumconferentie. Het bestuur heeft 5 beurzen ingesteld (voor 

maximaal 300€) voor participatie in de lustrumconferentie. Het geld kan worden 

uitgegeven aan registratiekosten (incl. diner), reiskosten en verblijfskosten. Voorwaarden 

zijn dat de kandidaat student en promovendus is zonder eigen reisbudget, lid is (of wordt) 

van het NGG, en een paper presenteert aan de conferentie. 

 D. Lustrumconferentie – stand van zaken. De organisatie van de lustrumconferentie 

loopt goed. NOSTER heeft vorige week een subsidie van €1500 toegekend. In verband 

hiermee is de deadline voor de CPF verlengd tot 30 mei. 

 E. MA Thesis Award. Het bestuur heeft besloten een jaarlijkse MA-scriptieprijs in te 

stellen zoals besproken bij de vorige ALV. De prijs, vernoemd naar C.P. Tiele, zal voor het 

eerst worden uitgereikt in 2018. 

 F. Netherlands Academy of Religion. De stuurgroep (Paul van Geest vz., Marcel 

Bernand, Kocku von Stuckrad, Brenda Matthijsen) heeft besloten zijn mandaat neer te 

leggen en stelt voor dat het voortouw voor het oprichten van de NAR wordt overgedragen 

aan NOSTER. De ALV vraagt het nieuwe NGG-bestuur om vanuit onze vereniging te 

reageren op dit besluit, richting NOSTER en de KNAW. 

 

4. Satoko Fujiwara (Japan) vraagt het NGG haar te helpen een onderzoeksassistent te 

vinden voor een project over de geschiedenis van de godsdienstfenomenologie in 

Nederland 

 Besluit. We beslissen via de nieuwsbrief te gaan zoeken naar een geschikte kandidaat.  
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5. Goedkeuring toetreding nieuwe leden 

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

het NGG: Deborah de Koning (UvT), Marjo Buitelaar (RUG), Iris Busscher (RUG), Todd 

Weir (RUG), Jonathan Barry (RUG). 

 

6. Financieel jaarverslag 

 Kascommissie (William Arfman en Lieke Wijnia). De kascommissie, in de persoon 

van William Arfman, brengt rapport uit. Inhoudelijk is alles in orde, maar de kascommissie 

heeft twee formele punten: (1) Het niet handig is om aftredende bestuursleden te 

benoemen voor de kascommissie (zoals als dat vorig jaar gebeurde). De kascommissie stelt 

voor dat aftredende bestuursleden, net als zittende bestuursleden, niet voor deze functie 

kunnen worden gekozen. (2) Verder merkt de commissie op dat het helder moet zijn wat 

de kosten (voor reizen, diner) mogen zijn voor de leden van de C. P. Tiele en G. van der 

Leeuw prijscommissies. De ALV stelt voor de kosten voor de prijscommissies zo veel 

mogelijk te beperken en in principe geen attenties te geven aan de commissieleden. Het 

nieuwe bestuur moet hier over een beslissing nemen en dit helder communiceren met de 

prijscommissies. 

 Kanttekening over de meegestuurde begroting 2017. Op de vorige ALV werd een 

begroting goedgekeurd die uitging van 5 beurzen @ max 100€, maar het werd tegelijkertijd 

besloten dat het bestuur meer geld uit kon trekken voor het lustrumjaar. Het bestuur heeft 

besloten om voor elk van de 5 beurzen max 300€ uit te delen. Dit verklaart waarom op de 

meegestuurde begroting voor 2017 het bedrag van 100€ wordt gemeld, terwijl op de NGG-

website het juiste bedrag van 300€ wordt vermeld. 

 

7. Goedkeuring begroting 2018 

 Besluit. Er zit een kleine fout in de overzicht van de lasten. De reservering voor de GvdL-

prijs moet zijn 187,5€, niet 175€. Met deze aanpassing wordt de begroting voor 2018 

goedgekeurd. Het wordt besloten de jaarlijkse contributie niet te verhogen.  

 

8. Verkiezing nieuwe voorzitter 

 Er is slechts een kandidaat voor de post als voorzitter: Birgit Meyer (UU). De ALV kiest 

als voorzitter voor de periode 2017-2022. 

 Het bestuur en de leden danken Kocku von Stuckrad voor zijn inzet als voorzitter (2011-

2017) en secretaris (2008-2011). 
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9. Verkiezing nieuwe secretaris 

 Er zijn twee kandidaten voor de post als secretaris: William Arfman (UvT) en Lieke Wijnia 

(RUG). De ALV kiest William als secretaris voor de periode 2017-2022. 

 Het bestuur en de leden danken Markus Altena Davidsen voor zijn inzet als secretaris 

(2012-2017) en studenten- en promovendi vertegenwoordiger (2009-2012). 

 

10. Benoeming en instelling kascommissie voor 2017 

 Besluit. Lieke Wijnia wordt benoemd als senior lid van de kascommissie. Aangezien er 

voor de functie van junior lid van de kascommissie geen benoembare leden zijn 

voorgedragen of op de vergadering aanwezig zijn, geeft de ALV het bestuur een mandaat 

om voor deze positie een geschikte kandidaat aan te stellen. 

 

11. W.v.t.t.k 

 Geen verdere punten komen ter tafel. 
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Bijlage 2 
 
 

NGG Working Group Religion Education 

(NGG Werkgroep Onderwijs Religie & Levensbeschouwing) 

  

The purpose of this working group is to promote a religious studies approach to religion education (RS-

based RE) in Dutch secondary schools.  

 

In close cooperation with high school teachers, the working group seeks to (i) create and distribute 

innovative teaching materials, (ii) develop a study-of-religion based didactics, (iii) organize professionalizing 

activities for high school teachers, and (iv) promote research on all aspects of religion education, such as 

the quality of existing teaching material and the political-juridical organization of religion education in the 

Netherlands.  

 

The Dutch working group works together with the Working Group Religion in Public Education of the 

European Association for the Study of Religion. 

 

 

Contact 

Dr. Markus Altena Davidsen 

University Lecturer in the Sociology of Religion, Leiden University 

Email: m.davidsen@hum.leidenuniv.nl 

  

Guido Versteegh 

Teacher Religion Education, Zwijsen College 

Email: guidoversteegh@live.nl 

  

mailto:m.davidsen@hum.leidenuniv.nl
mailto:guidoversteegh@live.nl
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Bijlage 3 

 

Overzicht nieuwe kandidaatleden 

 

Tammy Wilks   PhD   Cape Town 

Dorieke Molenaar  RMA    UvA 

Todd Weir   Prof.   Groningen 

Ammeke Kateman  PhD   UvA 

Johan Strijdom   Prof.    University of South Africa 

Jojada Verrips   Prof. em.  UvA 

Pieter van der Woude  RMA student  UU 

Bram Colijn   PhD   VU 

Rijk van Dijk   Prof.   Leiden 

Janieke Bruin   PhD   UvT 

Lara Weiss   Researcher  UL/RMO 

Irene stengs   Prof.   Meertens/UvA 

Yvonne Brink   Zelfstandige  Nieuw Wij 

Julia Krul   Postdoc  Gerda Henkel Stiftung 

Katya Tolstoya   Prof.   VU 

Lucien van Liere  UHD   UU 

Peter van der Veer  Prof.   Max Planck 

Elza Kuyk   PhD   UU 
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Bijlage 4 

 

Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschappen 
Financieel Jaarverslag 2017 

 
De (spaar & betaal) tegoeden namen in 2017 toe met 562,22€, ondanks de begrootte 
uitgaven voor het 75 jarig Jubileum. Een (gedeeltelijke) verklaring hiervoor is dat geen 
gebruik gemaakt is van de beurzen voor promovendi / studenten, en er ook geen andere 
jubileumactiviteiten (jubileumboek) plaatsvonden. 
 

Tegoeden 1 jan  dec. 2017 31 dec. 2017 

Spaarrekening 8.826,53€  10.750,24 

Betaalrekening 1.498,91€  137,41€ 

Totaal  10.325,44€ 10.887,65€ 

 
Als we een reservering maken voor de 2-jaarlijkse G v. d. Leeuw  prijs (650€), ervan 
uitgaande dat de Van Baaren Stichting niet meer bijdraagt, blijven we ruim boven de 
afgesproken bodem van 5.000,00€ zitten. 
 

Leden 31 dec. 2016 31 dec. 2017 

Lid volledig  38  36 

Lid gereduceerd  25  24 

Inkomsten uit contributie 2585€ 2295€ 

 
Het aantal betalende leden is wederom gedaald (74 in 2015, 63 in 2016, 60 in 2017), terwijl 
NGG in zijn jubileumjaar (2017) extra publiciteit kreeg. Van de 60 betalende leden zijn er 7 
nieuw (zij betaalden in 2017 voor het eerst). 29 leden (4 meer dan verleden jaar) betaalden 3 
jaar achter elkaar (EASR/IAHR criterium voor lidmaatschap). 23 leden betaalden 2 keer 
gedurende de afgelopen 3 jaren, waarvan er 8 in 2016 lid geworden zijn (zij betaalden dus 2 
keer achter elkaar). 15 leden (waaronder een paar leden die al lang lid zijn) zijn ‘zwevend’. 3 
leden betaalden 2016 en 2017 tegelijk (als resultaat van onze opschoonactie in 2017),1 lid 
betaalde 2017 en 2018 (maar betaalde in 2016 niet). 
 
Naast de jaarlijks terugkerende IAHR (151,20€) en EASR (126,00€) contributies waren er 
uitgaven i.v.m. de voorjaarsvergadering en het aftreden van bestuursleden op 18-05-17 in 
Groningen (198,88€ en 50,00€) en uitgaven i.v.m. de jubileumviering in Utrecht (725,91€ en 
33,40€). Ook werd een achterstallige rekening (2015-2016) voor webhos-ting en 
domeinregistratie betaald (344,85€), maar we kregen geen rekening voor 2017. 
 
Kosten voor betalingsverkeer bedroegen 136,26€. Daar stond 23,71€ rente tegenover. 
Bankkosten worden hoger en renteopbrengsten worden lager. Het hebben van een zakelijke 
rekening is nadelig voor een kleine vereniging als de onze.  
 
Concluderend kunnen we zeggen dat NGG in financieel opzicht gezond is, maar dat het 
teruglopend en fluctuerend ledental een zorg is voor de toekomst van onze vereniging. Ik stel 
voor in 2018 de ledenlijst wederom op te schonen en de leden die maar 1 keer betaalden 
een aanmaning te sturen. Overigens dragen we aan IAHR/EASR bij voor alle betalende 
leden terwijl ze niet allen aan het EASR/IAHR criterium voor lidmaatschap voldoen. Dit is 
verantwoord omdat NGG niet armlastig is, maar werkt op termijn nadelig. Vanaf 2018 
moeten we rekening houden met de jaarlijkse C. Tiele scriptieprijs (200€). 
  
Frans Wijsen. 
 


