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Agenda
1. Welkom
2. Goedkeuring besluitenlijst van de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2016 (bijlage 1)
3. Mededelingen van het bestuur
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
5. Goedkeuring toetreding nieuwe leden (secretaris; bijlage 2)
6. Financieel jaarverslag 2016 (bestuur en kascommissie; bijlage 3)
7. Instelling kascommissie voor 2017 [nieuw punt 10]
8. Goedkeuring begroting 2018 (NB: begroting 2017 werd goedgekeurd op 28 oktober 2016;
bijlage 4) [nieuw punt 7]
9. Verkiezing nieuwe voorzitter (bijlagen 5 en 6) [nieuw punt 8]
10. Verkiezing nieuwe secretaris (bijlage 7) [nieuw 9]
11. 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 studenten 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 (20112017) 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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