Bestuursberichten NKV juni 2019
Bij de ALV van jongstleden 13 april is er besloten tot de inrichting van een Commissie Toekomst,
gecoördineerd door NKV bestuurslid Hanneke Versélewel de Witt Hamer. De opdracht voor deze
commissie wordt in samenspraak met de betrokkenen, waaronder verschillende zusterverenigingen
alsmede een afvaardiging uit Hermeneus, geformuleerd en bij de volgende vergadering voorgelegd.
Suggesties, anders dan gedaan tijdens de ALV, kunnen worden gezonden naar Hanneke.
In een apart bericht stelt het bestuur u op de hoogte van een brief aan het CvB en de faculteit der
letteren van de Rijksuniversiteit Groningen omtrent de toekomst van het KNIR. We zijn bijzonder
betrokken bij deze ontwikkelingen, mede vanwege de leerstoel die per 1 januari aan de Faculteit der
Letteren van de RUG is gevestigd.
Voorts is het bestuur bezig met de restyling van Hermeneus, in samenspraak met de redactie en hechte
samenwerking met de huisdrukker Marcelis Dékavé te Alkmaar. We willen graag een grotere interactie
tussen de papieren uitgave en de website van NKV, en een herkenbare relatie tussen die twee. Ook zijn
er samenwerkingsverbanden aangegaan met boekhandel Athenaeum, en hun website Athenaeum.nl, en
de Nederlandse Boekengids. Zie een voorbeeld van deze samenwerking op onze website:
https://www.nederlandsklassiekverbond.nl/recensies/
Voorts is geïnstalleerd als Algemeen Bestuurslid mw. Sanne Reijnders, classica en juriste, uit de afdeling
Den Haag. We zijn bijzonder blij met haar benoeming en de combinaties van expertises die zij met zich
meebrengt. Dhr. Charles Hupperts is met ieders instemming benoemd tot erelid, en dhr. Frits de Goojer
(beiden uit de afdeling Amsterdam) is bedeeld met een gouden erespeld. Mw. Annemieke Dijkmans-Pas
is na negen jaar teruggetreden als bestuurslid - haar geldt eeuwige dankbaarheid.
Volgend jaar, per april 2020, lopen er vier termijnen van zittende bestuursleden af. Het betreft de
voorzitter, het PR-bestuurslid, de secretaris en de penningmeester. Van de personen die nu deze
functies vervullen, heeft alleen de penningmeester aangegeven een tweede termijn te ambiëren. De
functies van voorzitter, PR-bestuurslid en secretaris komen dientengevolge vacant. Wie kandidaten wil
voordragen, is daartoe uitgenodigd door een mail te sturen naar voorzitter@nkv.nl. De invulling van de
functies is aan statutaire regels gebonden. Het bestuur streeft naar een verdeling over afdelingen,
generaties en expertises.
Namens het Hoofdbestuur,
Diederik Burgersdijk

