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Voorwoord
Beste leden van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging,
Terugblikken op het jaar 2019 is momenteel een uiterst merkwaardig proces. De wereld is in de greep van
het coronavirus, dat zorgt voor een langdurige periode van ontwrichting. Het is een ontwrichting die
sommigen verdriet heeft gebracht, financiële en sociale moeilijkheden voor velen, en enorme
veranderingen in het dagelijks leven van ons allemaal. Enerzijds werpt deze crisis ons terug in de tijd, een
stuk welvaart is daarbij verdwenen – back to basics. Anderzijds grijpen talloze mensen dit moment aan om
te innoveren en versneld een transitie door te voeren. Oorspronkelijke tijdslijnen van een paar jaar blijken
plots te reduceren tot een paar maanden. We focussen op wat belangrijk is en tonen veerkracht.
Deze situatie stelt ook de AUV voor een grote uitdaging: hoe houden we onze academische gemeenschap
levendig en betrokken en hoe zijn wij met elkaar (digitaal) sociaal en verbindend? Zo stond 2019 bol van de
activiteiten – veelal georganiseerd door de vrijwilligers die onze vereniging rijk is en daarbij gesteund door
de medewerkers van de UvA – waarover u in dit jaarverslag meer kunt lezen. Vandaag de dag zijn wij
echter geconfronteerd met de anderhalvemetersamenleving en moeten we vooral thuisblijven. Dat houdt
niet in dat we stil hoeven te zitten. Het AUV-bestuur vergadert inmiddels via videoconferentie en de
Algemene Ledenvergadering wordt ook op deze manier gehouden. Wij zien het dan ook als een logische
vervolgstap om bijvoorbeeld een aflevering van de Alumni Talks digitaal te organiseren en zo misschien
niet het ideale, maar wel het beste ervan te maken.
Het AUV-bestuur draagt Caroline van Alphen en Evelien Spitteler voor als bestuursleden, als opvolgers van
Lenneke Hoedemaker en Nienke Fleuren, die na twee volle termijnen afscheid nemen. Lenneke en Nienke
hebben beiden meer dan een decennium hun onmisbare kennis, kunde en enthousiasme in de AUV
gestopt – een ongekende prestatie en bijdrage, waarvoor wij hen dankbaar zijn.
Wij begrijpen heel goed dat andere zaken in het leven momenteel prioriteit hebben. Toch vinden wij het
belangrijk om de komende tijd met elkaar in contact te blijven. Als wij iets voor u kunnen betekenen,
aarzel dan niet en laat het ons weten via auv@uva.nl. Tot slot hopen wij dat u in goede gezondheid
verkeert en dat de schade van het virus voor u beperkt zal blijven.
Met vriendelijke groet, namens het voltallige AUV-bestuur,
Maurits Kruithof
voorzitter

2

1

AUV-beleid en -strategie

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) heeft zich in 2019 op verschillende manieren ingezet om
de band tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en haar alumni te versterken. Door het organiseren
van verschillende activiteiten zijn alumni van allerlei leeftijden en achtergronden met elkaar in contact
gebracht en betrokken gehouden bij hun vakgebied. Het jonge-alumniprogramma voor alumni tot 36 jaar
is voortgezet en in het kader van de interdisciplinaire reeks Alumni Talks zijn door het jaar heen vier
nieuwe edities gehouden. Het ledental is in 2019 heel licht gedaald, naar 8.561.
De kringenstructuur vormt het fundament van de vereniging. Het bestuur heeft zich derhalve ingezet om
de ondersteuning van kringen te verbeteren. Voor kringbestuurders is een digitaal pakket opgesteld met
tips over de organisatie van activiteiten en de communicatie met leden. Succesvolle activiteiten dragen
immers bij aan de naamsbekendheid van de vereniging binnen de universitaire gemeenschap en binnen
Amsterdam als geheel. Om de financiële afrekening efficiënter te laten verlopen, is daarnaast een digitaal
declaratieformulier voor kringen geïntroduceerd.
De AUV stond ooit aan de basis van wat nu de stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) is. Het
alumni- en fondsenwervingsbeleid van en voor de UvA liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar.
Samenwerking tussen beide organen blijft daarom van groot belang. In dit kader is in 2019, ter
gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de AUV, een lustrumactie gestart om twee projecten van het
universiteitsfonds bij AUV-leden onder de aandacht te brengen. Ook in de toekomst zal de AUV zich blijven
inzetten om bijzondere projecten van het fonds te ondersteunen.
De UvA zal gedurende 2020 een nieuw Instellingsplan ontwikkelen dat als basis dient voor haar strategie
van de komende jaren. Alumnibeleid is onderdeel van deze strategie. In nauwe samenwerking met het
Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds denkt de AUV gedurende deze ontwikkelingsfase mee over de
manier waarop de vereniging de komende jaren optimaal kan bijdragen aan versterking van dit
alumnibeleid. Binnen het bestuur is dit jaar alvast een werkgroep opgericht om zich over dit vraagstuk te
buigen.
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Communicatie en ledenvoordeel

Gedurende het jaar wordt de AUV in nieuwsbrieven, alumnimagazine SPUI en op sociale media onder de
aandacht gebracht van alumni, medewerkers en studenten. Leden ontvangen vijf keer per jaar de AUVnieuwsbrief en worden ook uitgenodigd voor algemene AUV-activiteiten en de activiteiten van hun kring.
Er is dit jaar een nieuw beeldmerk ontwikkeld voor de AUV. Dit is een foto van vier alumni op de
Roeterseilandcampus. Deze foto wordt gebruikt op de AUV-pas, in de digitale nieuwsbrieven en op de
website. Het beeldmerk staat tevens op de voorpagina van het jaarverslag.
AUV-leden ontvangen de AUV-pas, waarmee zij korting krijgen op, of gratis toegang hebben tot een aantal
universitaire voorzieningen en culturele instellingen in Amsterdam. De aanbiedingen van bestaande
partners worden regelmatig onder de aandacht gebracht in de AUV-nieuwsbrief en via sociale media. Alle
partners zijn tevreden over de samenwerking met de AUV en hebben in het najaar hun samenwerking
verlengd voor het volgende jaar. Leden maken goed gebruik van de voordelen die de AUV-pas biedt: in
2019 hebben bijvoorbeeld 745 leden een lenerspas bij de Universiteitsbibliotheek en hebben 909 leden
met korting een abonnement bij het Universitair Sportcentrum afgesloten.
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Alumnikringen

De AUV heeft in 2019 één nieuwe kring mogen verwelkomen. Tijdens de jaarlijkse AUV-dag is de kring
Alumni Network Conservation and Restoration opgericht. In totaal zijn er nu 41 kringen aangesloten bij de
vereniging.
De AUV-Kringbestuurdersavond vond plaats op woensdagavond 17 april in het Museumcafé van het Allard
Pierson en is gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering (ALV). Er waren 60 aanwezigen, onder wie
de kringbestuurders van 25 AUV-kringen, die met elkaar spraken en ideeën uitwisselden.
De voorzitter van het bestuur stelde tijdens de Kringbestuurdersavond het AUV-bestuur voor en kondigde
de nieuwe plannen van de AUV aan, die later op de avond tijdens de ALV aan bod zouden komen. Er is een
presentatie gegeven over de Toolkit voor de organisatie van activiteiten, gevolgd door een discussie over
de manier van samenwerken binnen de AUV en welke ondersteuning daarvoor nodig is. Er is
gebrainstormd over de Alumni Talks, ditmaal in de vorm van een terugblik op de negen edities die er zijn
geweest, waarbij is stilgestaan bij positieve ervaringen en onderling tips zijn uitgewisseld voor toekomstige
edities.
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Overzicht van alle kringen
Alumni network Brain and Cognitive Sciences
Alumni network Conservation and Restoration
sinds november 2019
AMC Alumnipunt
Amsterdam Society for Medical Social Scientists (ASMSS)
Andragologie
Antieke cultuur
Antropologie: Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen (ANCA)
Bio-medische wetenschappen
Biologie
Communicatiewetenschap
Cultuur
Duitse taal en cultuur: Vrienden van de Duitse taal en cultuur
Economie: Kring van Amsterdamse Economen (KAE)
Engelse taal en cultuur
Europese studies (KES)
Facultaire kring der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Franse taal en cultuur
Geografie en Planologie
Geschiedenis
Holocaust- en Genocidestudies
IANA , alumnikring voor Bètagamma en Future Planet Studies
IANN (International Alumni Network Netherlands)
Italiaanse taal en cultuur
Kunstgeschiedenis
Mediastudies
Natuurkunde
Neerlandistiek
NT2: Kring Nederlands als Tweede Taal
OS3/System and network engineering
Politicologie
Psychobiologie
Psychologie
Publieksgeschiedenis
Rechtsgeleerdheid: Oudemanhuispoort
Religiestudies
Slavische talen en culturen: Kring Amsterdamse Slavisten
Sociologie: Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS)
Taalwetenschap
UvA-senioren
Wetenschapsdynamica
Wijsbegeerte
De activiteitenverslagen van de kringen zijn te vinden in de bijlagen.
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AUV-dag 2 november 2019. (Foto’s: Christina Chouchena)
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Activiteiten

In 2019 bestaat de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 130 jaar. Hier is aandacht aan besteed via een
lustrumactie, een bijeenkomst in SPUI25 en tijdens de AUV-dag. Ook zijn in 2019 verschillende AUVactiviteiten georganiseerd bij partners van de AUV en op UvA-locaties.
Activiteiten voor alle leden (overzicht)
Datum

Activiteit

27 februari 2019
25 september 2019
30 oktober 2019
2 november 2019

Loopbaantraining Ken jezelf, ben jezelf (5 weken)
Lustrumbijeenkomst jubileumcadeau AUV/AUF
Loopbaantraining Ken jezelf, ben jezelf (5 weken)
AUV-dag 2019

Deelnemersaantal
15
45
8
356

130-jarig bestaan AUV
De Amsterdamse Universiteits-Vereniging werd 130 jaar geleden opgericht na een succesvolle
inzamelingsactie voor de vroegere aula in de Oudemanhuispoort. In de geest hiervan is ter gelegenheid
van dit jubileum in 2019 onder AUV-leden geworven voor een jubileumcadeau. Gekozen is voor twee
projecten van het Amsterdams Universiteitsfonds: onderzoek naar het oudste boek van Amsterdam, De
Bello Gallico, en het Fonds Studie Zonder Grenzen, dat beurzen verstrekt aan vluchtelingstudenten. Het
streven was om voor elk van de projecten een eindbedrag van 5.000 euro op te halen.
Om de lustrumactie onder de aandacht van AUV-leden te brengen, is medio 2019 een speciale webpagina
gelanceerd: alumni.uva.nl/lustrumcadeau. Vervolgens is de actie per e-mail en post onder AUV-leden
uitgezet. Ook is een speciale brochure gemaakt, die is meegestuurd en uitgedeeld bij verschillende AUVevenementen. In de AUV-nieuwsbrieven zijn verschillende artikelen over de lustrumactie geplaatst. Alle
communicatie-uitingen werden voorzien van een speciaal ontworpen lustrumlogo.
Op een speciale lustrumbijeenkomst op woensdag 25 september in SPUI25 is de inzamelingsactie onder de
aandacht gebracht door twee sprekers die de gekozen lustrumprojecten hebben toegelicht. Bij deze
bijeenkomst waren 52 gasten aanwezig. Ook is tijdens de AUV-dag aandacht aan de lustrumactie
geschonken door middel van een presentatie en de vertoning van een promotievideo waarin het belang
van fondsenwerving voor deze doeleinden is benadrukt.
De eindstand van de lustrumactie bedraagt in totaal 7.880 euro. Hiervan is 3.840 euro opgehaald voor De
Bello Gallico (Jaarfonds Erfgoed) en 4.040 euro voor het Fonds Studie zonder Grenzen.

Lustrumlogo Amsterdamse Universiteits-Vereniging
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Winnaars eerste prijs van de AUV-Alumnusprijs 2019 Antonia McGrath (links) en Lisa van Holsteijn.
(Foto: Christina Chouchena)

AUV-dag en AUV-alumnusprijs
De AUV-dag vond plaats op zaterdag 2 november. De dag is bezocht door 356 mensen en beoordeeld met
een 7,4. Op het programma stond een lezing van Liza Mügge over de ondervertegenwoordiging van
vrouwen in de politiek, het 130-jarig bestaan van de alumnivereniging, de uitreiking van de AUValumnusprijs, de oprichting van het Alumni Network Conservation and Restoration en een borrel in het
Maagdenhuis.
De AUV-alumnusprijs is in 2019 voor de zesde keer uitgereikt. Er zijn 31 alumni met hun projecten
voorgedragen. Deze voordrachten zijn divers en geven een mooi beeld van de vele maatschappelijke
projecten waarbij Nederlandse en internationale alumni van de UvA betrokken zijn. Uit de voordrachten
kiest de jury maximaal tien genomineerden. Alle genomineerden krijgen de mogelijkheid om het
crowdfundingsplatform van het Amsterdams Universiteitsfonds te gebruiken. Het bedrag dat aan de drie
prijzen is verbonden, dienen de winnaars in hun project te investeren.
De jury van de AUV-alumnusprijs heeft de taak om uit de aanmeldingen een eerste selectie van
genomineerden te maken en om tijdens de AUV-dag de drie uiteindelijke winnaars te bepalen. De
bezoekers van de AUV-dag hebben door middel van een online stemmodule de winnaar van de
publieksprijs bepaald.
De jury van de AUV-alumnusprijs 2019 werd gevormd door:
o
o
o
o
o

mr. Benjamin Gomes Caixinha Knaff (juryvoorzitter)
drs. Gert Jan Schinkel
drs. Hanneke Marttin
drs. Christina Feray-Ceulemans
Boudewijn Wijnands MSc (prijswinnaar AUV-alumnusprijs 2018)
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De eerste prijs en het daaraan verbonden geldbedrag van 3.000 euro is gewonnen door Antonia McGrath
en Lisa van Holsteijn. Zij bieden met educate. arme jongeren in Honduras een opleiding en ondersteunen
hen met een lokale bibliotheek. De tweede prijs, 2.000 euro, ging naar Jacqueline Tizora, die via ZIMBO
fietsen verspreidt onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van Zimbabwe. Ruud Goedknegt sleepte
de derde prijs, 1.000 euro, én de publieksprijs in de wacht met Stichting Barbarugo, waarmee hij bamboe
plant op de Ghanese savanne.
Alumni Talks
In de interdisciplinaire reeks Alumni Talks werken meerdere kringen samen om een actueel thema vanuit
verschillende invalshoeken en disciplines te benaderen. In 2019 hebben vier Alumni Talks plaatsgevonden.
In onderstaande tabel is te zien hoe de bijeenkomsten zijn bezocht en beoordeeld.

Datum

Activiteit

27 maart 2019

Alumni Talks: Waarom
slagen wetenschappelijke
disciplines (niet)?

12 juni 2019

Alumni Talks: Hortus
Geneeskrachtige planten
Alumni Talks: Brexit

26 november
2019

17 december
2019

Bezoekersaantal
83

Deelnemende kringen

38

Psychobiologie, Biologie

8,6

121

Engelse taal en cultuur,
Europese studies,
Amsterdams Netwerk
Cultureel Antropologen
(ANCA), Kring Amsterdamse
Economen (KAE)
Oudemanhuispoort, AMC
Alumnipunt

8,0

Alumni Talks: Euthanasie bij 155
dementie

9

Andragologie, Kring van
Amsterdamse Sociologen
(KAS)

Gemiddeld
cijfer
8,0

8,2

Avond van de actieve Alumnus 2019. (Foto’s Marc Kruse)
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Jonge-alumniprogramma
De activiteiten voor jonge alumni zijn gericht op de ontwikkeling van praktische loopbaanvaardigheden.
Twee van de zes bijeenkomsten zijn vanwege gebrek aan aanmeldingen geannuleerd. De bijeenkomsten
die wel hebben plaatsgevonden, zijn goed beoordeeld.

Datum
26 februari 2019
3 april 2019
21 mei 2019
12 september 2019
24 september 2019
19 november 2019

Activiteit
Interactieve minitraining De sleutel van
verwachtingsmanagement
Interactieve minitraining Geef je
toekomst vorm met Design thinking
Interactieve minitraining Netwerken
Avond van de Actieve Alumnus
Interactieve minitraining Durf het
gesprek aan te gaan
Alumni Coachcafé

Bezoekersaantal
12

Gemiddeld cijfer
8,3

17

8,2

geannuleerd
18
10

7,5
onbekend

geannuleerd

Het AUV-bestuur per 31 december 2019. V.l.n.r.: Lenneke Hoedemaker, Dorrit Gruijters, Benjamin Gomes Caixinha
Knaff, Gijs Reudink, Maurits Kruithof, Gert Jan Schinkel, Nienke Fleuren. (Foto: Christina Chouchena)
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Bestuurszaken

In 2019 heeft op 17 april de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. In deze vergadering zijn aan de
orde gekomen het jaarverslag over het voorgaande jaar, de financiële jaarrekening en de
activiteitenverslagen van de kringen. Ook is de begroting voor 2019 goedgekeurd. Daarnaast werd een
presentatie gegeven over de lustrumactie. Het bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd en is daarnaast
meerdere keren informeel bijeengekomen.
Gedurende 2019 traden geen wijzigingen op in de samenstelling van het AUV-bestuur.
Tot ons verdriet is Jeanine Meerburg in 2019 overleden. Zij was tot 2018 een gewaardeerd bestuurslid van
de AUV en was daarnaast betrokken bij de Kring FNWI.
Het bestuur van de AUV bestaat per 31 december 2019 uit de volgende leden:
Bestuurslid
M.J.H. (Maurits) Kruithof MSc (voorzitter)
drs. H.E. (Lenneke) Hoedemaker (secretaris)
drs. G.J.G. (Gert Jan) Schinkel (penningmeester)
drs. N. (Nienke) Fleuren
mr. B. (Benjamin) Gomes Caixinha Knaff
drs. T.M. (Dorrit) Gruijters
G. (Gijs) Reudink MSc MA

Datum van aftreden
7 november 2023
12 april 2020
3 november 2022*
12 april 2020
4 november 2021*
25 april 2022*
3 november 2022*

* Herbenoeming is mogelijk

Het bestuur heeft in 2019 verschillende zaken herzien en vastgelegd, waaronder:
1. De samenwerkingsovereenkomst tussen de AUV en de UvA is verlengd voor een periode van vijf
2.
3.

4.

5.

jaar.
Het Kringenreglement is herzien.
Een digitale toolkit voor kringbestuurders is opgesteld om de informatievoorziening aan
bestuurders te verbeteren en om de activiteiten die kringen organiseren verder te
professionaliseren. Hierin zijn opgenomen het geüpdatete kringenreglement, informatie over hoe
een evenement te organiseren en een locatieoverzicht. Tevens zijn powerpointsjablonen en logo’s
opgenomen.
Het declaratiesysteem voor kringbestuurders is gedigitaliseerd. Ook zijn het Nederlandstalige
aanmeldformulier en de contributiemail gewijzigd (iDEAL), waardoor het aanmeldproces sneller
verloopt en er minder brieven worden verzonden.
Het bestuur heeft een subsidie van 10.000 euro aan SPUI25 toegekend voor de ontwikkeling van
een interactieve website. SPUI25 beschouwt deze nieuwe website als een belangrijk middel om
een jonger en meer divers publiek te trekken. Verjonging van het ledenbestand is één van de
wensen van het AUV-bestuur. Investeren in de ontwikkeling van een nieuwe SPUI25-website is
voor de AUV een uitstekende manier om kennis op te doen voor de eigen strategie. Ook draagt de
investering bij aan de naamsbekendheid van de AUV onder het bredere publiek van SPUI25.

Het voorzittersoverleg met de voorzitters van de AUV en het AUF, het College van Bestuur van de UvA, de
directeur en de adjunct-directeur van Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds heeft tweemaal
plaatsgevonden. Het AUV-bestuur is betrokken bij het nieuwe Instellingsplan (2021-2016) van de UvA.
12
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Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

De AUV wordt ondersteund door Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de UvA. Het bureau
verzorgt voor de AUV de ledenadministratie, het ambtelijk secretariaat en de AUValumnikringencoördinatie en ondersteunt de AUV bij de organisatie van de jaarlijkse AUV-dag en andere
activiteiten. Ook helpt het de AUV met communicatie en beheert het de financiële administratie, die deels
is ondergebracht bij het Administratief Centrum van de UvA.
Ondersteuning van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging per 31 december 2019:
•
•
•
•
•
•
•

C.E. (Carolyn) Wever
drs. A.W. (Albert) Goutbeek
M.M. (Mirjam) van Gessel MA
F.P. (Floris) van Kampen MA
M.F.K.R. (Michael) Niamut
A. (Rixt) Polder
S. (Sonja) van der Woude

Directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds, UvA
Adjunct-directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds, UvA
AUV-coördinator, UvA (tot 1 december 2019)
AUV-coördinator, UvA (per 1 januari 2020)
Ledenadministrateur, UvA
Projectleider alumni-evenementen, UvA
Projectleider alumni-evenementen, UvA

13
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Financiën

De AUV is opgericht in 1889 en heeft als doel de alumni van de Universiteit van Amsterdam te verenigen
en de belangstelling voor UvA-wetenschap onder hen te vergroten. De activiteiten van de vereniging
bestaan uit het organiseren van de jaarlijkse AUV-dag en Alumni Talks, het ondersteunen van
alumnikringen, het organiseren van specifieke bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van
carrièreontwikkeling en het verschaffen van kortingen op universitaire en culturele voorzieningen. Het
beheer van het ledenbestand is uitbesteed aan het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de
UvA.
De Amsterdamse Universiteits-Vereniging is statutair gevestigd in Amsterdam.

Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de RJ Richtlijn 640 voor organisaties zonder
winststreven. Wegens te geringe toegevoegde waarde is afgezien van het opstellen van een
Kasstroomoverzicht. Deze jaarrekening is opgesteld conform artikel 14 van de statuten (laatstelijk
gewijzigd 23 april 2013).

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt per 31-12-2019 gevormd door:
M.J.H (Maurits) Kruithof MSc (voorzitter)
drs. H.E. (Lenneke) Hoedemaker (secretaris)
drs. G.J.G. (Gert Jan) Schinkel (penningmeester)
drs. N. (Nienke) Fleuren
mr. B. (Benjamin) Gomes Caixinha Knaff
drs. T.M. (Dorrit) Gruijters
G. (Gijs) Reudink MSc MA

Kascommissie (benoemd in 2019)
drs. O.M.J. (Onno) Baneke
V.W. (Vincent) Wanders RA
C.R. (Carmen) Wolvius MSc
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FINANCIËLE ANALYSE
Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

91%

209.938
19.032
151
229.121

251.500
251.500

256.370
15.141
249
33.221
304.981

94%

257.898

273.480

273.805

-28.777

-21.980

31.176

110.059
99.606
11.562
36.671
257.898

124.300
107.930
11.250
30.000
273.480

120.554
107.108
11.048
35.095
273.805

Bedragen in euro
Baten en lasten
Contributies
Specifieke AUV/kringinkomsten *
Rentebaten
Bijdrage datakwaliteit uit bestemmingsreserve**
Totaal baten

% t.o.v. begroting
83%

Totaal lasten
Overschot / (tekort)
Lasten
Kosten verenigingsactiviteiten
Algemene kosten
Administratie- en overige kosten
Datakwaliteit
Totaal lasten

89%
92%
103%
122%
94%

Vergelijking begrote en werkelijke baten en lasten 2019
(werkelijk lager/hoger dan begroot)
Contributies
Overige baten

lager
hoger

-41.562
19.183

Totaal baten

lager

-22.379

Kosten verenigingsactiviteiten
Algemene kosten
Administratie- en overige kosten
Datakwaliteit

lager
lager
hoger
hoger

-14.241
-8.324
312
6.671

Totaal lasten

lager

-15.582

Tekort

hoger

-6.797

Begroot tekort

-21.980

Werkelijk tekort

-28.777
-6.797

Tekort hoger t.o.v. jaarbegroting

*) Specifieke AUV/kringinkomsten
Hierin is begrepen een uit het Verenigingsfonds AUV ontvangen bedrag van € 10.000 t.b.v. beleidsontwikkeling AUV en kringen.
Zie kosten beleidsontwikkeling AUV en kringen pagina 13.

**) Bijdrage datakwaliteit uit bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve datakwaliteitsproject is ultimo 2018 opgeheven.
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Financiële positie
in euro

31 december 2019

31 december 2018

Vorderingen
Liquide middelen

8.022
546.798

3.031
514.927

Totaal activa

554.820

517.958

Af:
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen contributies

98.677
237.547

67.695
203.201

336.224

270.896

218.596

247.062

Eigen vermogen

Mutaties in het eigen vermogen

per 31 december 2019

Stand 1 januari 2019

247.062

Bij: Mutatie bestemmingsreserve kringen
Bij: Overschot baten en lasten 2019

311
-28.777
218.596

16

Toelichting financiële positie

Werkkapitaal
Het werkkapitaal bedraagt per 31 december 2019 € 218.596. Het werkkapitaal is t.o.v. 31 december 2018 afgenomen
met € 28.466. Het werkkapitaal is het nettobedrag aan liquide middelen dat voor de activiteiten beschikbaar is. Het is het
verschil tussen het totaal van kortlopende vorderingen en liquide middelen en het totaal van kortlopende schulden en
vooruitontvangen bedragen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is afgenomen met het tekort 2019 ad. € 28.777, en toegenomen met € 311 mutatie bestemmingsreserve
kringen. Per saldo is er een afname t.o.v. 31 december 2018 van € 28.466.

Bestemmingsreserve kringen
De reserve is t.o.v. 31 december 2018 met € 311 toegenomen.
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Balans per 31 december 2019

in euro

31 december 2019

31 december 2018

ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen
Liquide middelen

8.022
546.798

TOTAAL ACTIVA

3.031
514.927
554.820

517.958

554.820

517.958

217.855
741

246.632
430

218.596

247.062

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve kringen

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen contributies

TOTAAL PASSIVA

98.677
237.547

67.695
203.201
336.224

270.896

554.820

517.958

Zie de toelichting op pagina 21 en 22
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Staat van baten en lasten 2019
Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

209.938
19.032
151
-

251.500
-

256.370
15.141
249
33.221

91%

229.121
----------

251.500
----------

304.981
----------

89%
92%
103%
122%

110.059
99.606
11.562
36.671

124.300
107.930
11.250
30.000

120.554
107.108
11.048
35.095

94%

257.898
----------28.777
----------

273.480
----------21.980
----------

273.805
---------31.176
----------

in euro

BATEN

Contributies
Specifieke AUV/kringinkomsten
Rentebaten
Bijdrage datakwaliteit uit bestemmingsreserve
Totaal der baten

% t.o.v. begroting
83%

LASTEN
Kosten verenigingsactiviteiten
Algemene kosten
Administratie- en overige kosten
Datakwaliteit
Totaal der lasten
Saldo van baten en lasten

Zie de toelichting op pagina 23 en 24
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen
Grondslagen voor waardering, resultaatbepaling en presentatie

Algemeen
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.

Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden
Deze activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening
voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Vooruitontvangen contributies
Het deel van de in het verslagjaar ontvangen contributies dat betrekking heeft op het volgende jaar wordt naar rato toegerekend aan het
volgende verslagjaar en op de balans als vooruitvangen contributies opgenomen

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de continuïteitsreserve en de bestemmingsreserve. De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit
van de vereniging te waarborgen in geval van (tijdelijk) sterk tegenvallende opbrengsten. Het streven is de omvang van deze reserve aan te
vullen tot de hoogte van de jaarlijkse exploitatielasten. De bestemmingsreserve kringen betreft door kringen nog te besteden bedragen
uit toegekende budgetten

Resultaatbepaling - Algemeen
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar. De baten en lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De kosten voor het datakwaliteitsproject worden ten laste van de
betreffende bestemmingsreserve gebracht en niet in de staat van baten en lasten opgenomen.

Contributies
Contributies worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het aandeel van de contributie dat op het volgende jaar
betrekking heeft wordt op de balans als vooruitontvangen opgenomen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019
Bedragen in euro

Vorderingen (waaronder overlopende activa)
Dit betreft vrnl. de in december 2019 via Mollie betaalde contributie die ontvangen is in januari 2020.

Liquide middelen
Dit betreft de saldi van de bij ING aangehouden bankrekeningen. Een bedrag van € 530.000 staat op een spaarrekening.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de vereniging te waarborgen in geval van (tijdelijk) sterk tegenvallende
opbrengsten. De reserve ziet op het totaal van de kosten van de verenigingsactiviteiten, de algemene kosten en de administratie - en
overige kosten.

Bestemmingsreserve kringen
De bestemmingsreserve kringen betreft door kringen met een eigen bankrekening nog te besteden bedragen uit toegekende budgetten.

Kortlopende schulden
Dit betreft vrnl. af te dragen contributie over 2019 van € 16.649, een nog te verrekenen bedrag van € 69.457 met de Universiteit
van Amsterdam en nog te betalen kosten i.v.m. de ontsluiting AUV Archief ad. € 15.000.

Verloopstaat vooruitontvangen contributies
Beginstand
Vooruitontvangen contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
Vooruitontvangen contributie AMC Alumnipunt
Vooruitontvangen contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
Vooruitontvangen contributie Kring Andragologie
Ontvangsten 2019
Contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
Contributie AMC Alumnipunt
Contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
Contributie Kring Andragologie
Toerekening aan periode
Contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
Contributie AMC Alumnipunt
Contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
Contributie Kring Andragologie
Eindstand
Vooruitvangen contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
Vooruitontvangen contributie AMC Alumnipunt
Vooruitontvangen contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
Vooruitontvangen contributie Kring Andragologie

167.376
17.693
11.846
6.286
203.201

203.201

214.213
21.945
15.050
9.725
260.933

260.933

-185.384
-19.923
-13.632
-7.648
-226.587

-226.587

196.205
19.715
13.264
8.363
237.547

237.547

Niet ontvangen contributies
De verloopstaat vooruitontvangen contributies gaat uit van de van de leden daadwerkelijk ontvangen contributies en niet van de
aan de leden in rekening gebrachte contributies. Op 31 december heeft AUV 7,675 betalende leden (2018: 8.119).
Het aantal ingeschreven leden per 31 december is 8.561 (d.i. incl. 7 gratis leden). 879 leden hebben hun in 2019 ingegane contributie
(nog) niet betaald (2018: 501). 555 van deze leden zijn collectieve leden.
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Verloop ledental 2019
Categorie
AUV
AUV / AMC Alumnipunt
AUV / Kring Andragologie
AUV / Kring van Amsterdamse Economen
Totaal
Gemiddelde contributieopbrengst
per ingeschreven lid vóór afdrachten
(gem. aantal leden 2019: 8.600, 2018: 8,876) **)

31-12-2018
7.245
665
272
456
8.638

31-12-2019
7.158
681
257
465
8.561

31,64

26,35

Nieuw in
2019
1.268
61
18
55
1.402

Opgezegd in
2019 *)
1.355
45
33
46
1.479

*) Van de 1.479 opgezegde lidmaatschappen zijn er 586 door AUV zelf wegens wanbetaling beëindigd, waaronder 267 collectieve leden
van de Kring Communicatiewetenschap en 0 collectieve leden van de Kring Psychologie. Daarnaast zijn 49 lidmaatschappen beëindigd
door overlijden van het lid.
**) De jaarlijkse lidmaatschapskosten voor de collectieve leden van de Kring Communicatiewetenschap bedragen € 25 i.p.v. de vastgestelde
contributie van € 35. De lidmaatschappen worden door het College en de Graduate School of Communication aan hun recent afgestudeerden
aangeboden en zij betalen de lidmaatschapskosten voor deze groep vooruit. Ultimo 2019 bestaat deze groep uit 624 leden (2018: 1.081).
De Graduate School of Psychology biedt ook recent afgestudeerden een lidmaatschap aan en zij betaalt ook de lidmaatschapskosten
van € 25 i.p.v. € 35 per jaar voor deze groep vooruit. Het aantal collectieve leden van de Kring Psychologie is: 636 (2018: 313).

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Verenigingsfonds AUV
De stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) heeft een fonds op naam "Verenigingsfonds AUV' per jaar ultimo 2019 groot
€ 137.079 euro. Op grond van paragraaf 4 van de met het Amsterdams Universiteitsfonds gesloten overeenkomst d.d. 31 maart 2006 is
de doelstelling van het fonds de "Financiering van bijzondere projecten en activiteiten van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging".
Het bestuur van het Amsterdams Universiteitsfonds besluit over de subsidieverzoeken conform het verzoek van de voorzitter van de
AUV, indien dit verzoek in overeenstemming is met de afspraken die zijn gemaakt en in lijn is met de doelstelling van het fonds.
Over 2019 is een bedrag van positief € 15.575 aan beleggingsopbrengsten bijgeschreven.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

Bedragen in euro
Contributies algemeen
De ontvangen contributies worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Deze toerekening
wordt als volgt bepaald: elk individueel ontvangen contributiebedrag heeft betrekking op 12 maanden, de
ingangsdatum van een lidmaatschap bepaalt het aantal maanden dat aan een verslagperiode wordt toegerekend.
Dus bij een ingangsdatum van 1 januari worden twaalf maanden aan het jaar toegerekend, is de ingangsdatum
1 februari dan 11 maanden, enz. Een ontvangen bedrag of een deel daarvan dat betrekking heeft op een
voorgaande verslagperiode wordt toegerekend aan de lopende verslagperiode. Dus van een in januari ontvangen bedrag
met een ingangsdatum lidmaatschap van 1 oktober vorig jaar worden 9 maanden aan het 1e halfjaar toegerekend,
en 3 maanden aan het 2e halfjaar.
Zie ook toelichting op de balans per 31 december 2019

Contributies
Dit is het deel van de ontvangen contributies dat aan 2019 is toegerekend. De in 2019 ingaande AUV-contributie per lid was € 35
(2018: € 35). De contributies van de geassioceerde verenigingen worden aan deze verenigingen afgedragen onder aftrek van € 17,50
per lid als bijdrage in de kosten die de AUV maakt voor elk regulier lid.
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
2019
2019
2018
% t.o.v. begroting
185.384
228.000
231.992
Contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
81%
19.923
23.000
23.667
Contributie AMC Alumnipunt
87%
13.632
15.000
15.789
Contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
91%
7.648
9.000
9.362
Contributie Kring Andragologie
85%
Totaal contributies

82%

226.587

275.000

280.810

Afdracht aan geassocieerde verenigingen
AMC Alumnipunt
Kring Amsterdamse Economen (KAE)
Kring Andragologie

70%
73%
70%

8.005
5.494
3.150

11.500
7.500
4.500

12.029
7.809
4.602

Totaal afdrachten

71%

16.649

23.500

24.440

Totaal contributies na afdrachten

83%

209.938

251.500

256.370

Renteopbrengsten
Dit betreft de renteopbrengsten van de bij ING aangehouden Spaarrekening.

23

Kosten verenigingsactiviteiten

AUV-dag en verenigingsactiviteiten
AUV-alumnusprijs
Bijdrage aan AUV SPUI25
Bijdragen kringbudgetten (zie specificatie)
Beleidsontwikkeling AUV en kringen
Totaal

93%
96%
100%
75%
104%

Werkelijk
2019
37.184
7.201
14.000
35.053
16.621

Begroting
2019
40.000
7.500
14.000
46.800
16.000

Werkelijk
2018
43.381
7.219
14.000
38.556
17.398

89%

110.059

124.300

120.554

Specificatie bijdragen kringbudgetten
34.742
311
35.053

Bijdragen kringbudgetten
Mutatie bestemmingsreserve kringen

44.537
-5.981
38.556

Algemene kosten
Bijdrage aan BAU*
Communicatiekosten
AUV-bestuur

99%
55%
84%

85.450
8.279
5.877

85.930
15.000
7.000

85.930
15.589
5.589

Totaal

92%

99.606

107.930

107.108

Kosten financiële administratie en jaarrekening
Bankkosten
Overige kosten

100%
183%
37%

10.000
1.375
187

10.000
750
500

10.000
991
57

Totaal

103%

11.562

11.250

11.048

Administratie- en overige kosten

Datakwaliteit
Dit heeft betrekking op werkzaamheden om de ontbrekende contactgegevens (e-mail- en postadressen) van AUV-leden en alumni aan te
vullen om hen zo te kunnen informeren over het bestaan en de activiteiten van de AUV.

Tekort
Het tekort is ten laste gebracht van de continuïteitsreserve.
*) Conform de samenwerkingsovereenkomst AUV-UvA, dd. september 2015.
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8

Kengetallen

Contributie en ledental
De contributie voor het verenigingsjaar 2019 bedraagt 35 euro voor AUV-leden en voor combinatieleden
AUV / AMC Alumnipunt, AUV / Kring Andragologie en AUV / Kring van Amsterdamse Economen.
31-dec-18
Aantal geregistreerde alumni

31-dec-19 Verschil

Verschil %

188.273

195.791

7.518

4,0%

8.638

8.561

-77

-0,9%

Aantal AUV-leden

Verloop ledental in 2019
Categorie

31-12-2018

31-12-2019

Nieuw in
2019

Opgezegd
in 2019

AUV

7.245

7.158

1.268

1.355

AUV/AMC Alumnipunt

665

681

61

45

AUV/Kring Andragologie

272

257

18

33

AUV/Kring van Amsterdamse
Economen

456

465

55

46

Totaal

8.638

8.561

1.374

1.447

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
De AUV is opgericht op 1 juli 1889; de statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 23 april 2013. De AUV is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 40530394.

Contactgegevens
Amsterdamse Universiteits-Vereniging
Bezoekadres: Spui 21, Amsterdam
Postadres:
Postbus 94325, 1090 GH Amsterdam
T:
E:
WWW:
IBAN:
BIC:

020-525 4580
auv@uva.nl
alumni.uva.nl/auv
alumni.uva.nl/en/auv
NL68 INGB 0000 3260 74
INGBNL2A
25

Bijlagen – Overzicht activiteiten alumnikringen
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Alumni Network Brain and Cognitive Sciences
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Alumni Network Brain and Cognitive Sciences (ANBCS)
anbcs-auv@uva.nl
alumni.mbcs@gmail.com
38

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam

Lid van bestuur
sinds
2015
2016
2018
2016

Berno Bucker
Doris Dijksterhuis
Annemarie Hoorn
Vincent Tijms

Functie
voorzitter
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
(vanuit bestuur
opleiding)

Afgetreden bestuursleden
Naam
Enny van Beest

Afgetreden op
dec 2019

Functie
penningmeester

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
LinkedIn

alumni.uva.nl/auv/kringen/brain-and-cognitive-sciences/brain- andcognitive-sciences
www.facebook.com/groups/ANBCS/
www.linkedin.com/in/anbcs/
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Kringactiviteiten
11 januari 2019

Post-graduation meeting

Dit is een jaarlijks terugkerend evenement. Samen met de master Brain and Cognitive Science
organiseerden we voor de tweede maal de nieuwjaarsborrel om tweedejaars masterstudenten
te laten kennismaken met alumni en op de hoogte te stellen van het alumni netwerk en de
AUV. Tijdens de post graduation meeting zijn er twee lezingen van alumni en een afsluitende
lezing van het alumni netwerk. Aanwezigen (studenten en alumni) 20-30.

7 november 2019

Workshop – Find your Ikigai

Het ANBCS bestuur heeft een ‘find your Ikigai’ workshop georganiseerd. Deze workshop helpt
mensen bij het vinden van hun ultieme doel in het leven, door middel van nadenken over wat je
graag doet, waar je goed in bent, wat passies zijn, je missies in het leven, enzovoort. Twee
ervaren leraressen leidden de workshop. Dit evenement vond plaats op Science Park.
Aanwezigen: 10.

27 juni 2019

Symposium – ABC Symposium

Dit symposium was georganiseerd door de ‘Amsterdam Brain and Cognition’ groep. De
studenten van de MBCS woonden dit symposium bij en het ANBCS bestuur had geregeld dat ook
de alumni leden bij het symposium aanwezig konden zijn. Het symposium vond plaats in de
Brakke Grond. Na het symposium waren de alumni uitgenodigd om samen te komen voor een
drankje. Aanwezigen: 4.
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AMC Alumnipunt
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

AMC Alumnipunt
alumni@amc.nl
681

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Prof.drs. Joep Bartelsman
Drs. Agita Sanders
Vacant
Prof.dr. Wilmar Wiersinga
Dr. Mieke Godfried
Drs. Nienke Fleuren
Drs. Ishtu Hageman

Lid van bestuur
sinds

Functie

Afgetreden op
14 nov 2019

Functie
penningmeester

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Dr. Caroline Aalbers

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

3
www.amc.nl/web/leren/alumni/alumnipunt-1/amc-alumnipunt
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Kringactiviteiten
23-3-2019

AMC Magazine Live

De tiende editie van AMC Magazine Live, met wederom een actueel programma over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg: prof. Carla Hollak over
weesgeneesmiddelen, drs. Marieke de Roo over 4D-technieken in de radiodiagnostiek en dr. Joost van
den Berg over de arts als docent. Na de lunch spraken de gebroeders Boer: prof. Frits Boer over de
levenslange band tussen broers en zussen en dr. Kees Boer over de afbeelding van besmettelijke
ziekten in de kunst.

14-11-2019

Jaarbijeenkomst

Jaarbijeenkomst van AMC Alumnipunt in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, voorafgaand aan de
Anatomische Les. Na de Algemene Ledenvergadering volgde een lezing van dr. Arie Berghout over prof.
Isidore Snapper (1889-1973), een gefilmd interview met prof. Otto Bleker door prof. Joep Bartelsman
en een inleiding op de Anatomische Les van Anthony Fauci door prof. Peter Reiss.

17-12-2019

Alumni Talks: Euthanasie bij dementie

Alumni Talks, georganiseerd door AMC Alumnipunt i.s.m. Kring Oudemanhuispoort (Rechtsgeleerdheid)
over euthanasie bij dementie. Onder leiding van Eugène Sutorius (advocaat, hoogleraar
Strafwetenschap en pleitbezorger voor vrijwillige euthanasie) gingen Bert Keizer (specialist
ouderengeneeskunde en filosoof), Henk Blanken (schrijver, journalist en Parkinson-patiënt), Hans van
Dam (docent en consulent hersenletsel) en Tim Vis (strafrechtadvocaat, voorzitter kring
Oudemanhuispoort) in gesprek met elkaar en met het publiek over euthanasie bij dementie.
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Kring Andragologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Andragologie
andragologie@uva.nl
257

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Drs. Paul Oomen
Drs. Wilfred Diekmann
Drs. Evelien ten Napel
Drs. Gerrit Kappert
Drs. Truus Ophuysen
Dr. Gerard Donkers
Drs. Dinie Goezinne

Lid van bestuur
sinds
2016
2014
2016
2011
2008
2016
2018

Functie

Afgetreden op
23 maart 2019

Functie
algemeen lid

voorzitter
secretaris (tot 1 aug)
secretaris (per 1 aug)
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Prof. dr. René Hoksbergen

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

☒

LinkedIn

www.alumni.uva.nl/andragogie
www.andragologie.org
www.linkedin.com/groups?gid=2985504&trk=my_groups-b-grp-v
nl.linkedin.com/pub/kring-andragologie-uva/88/237/168
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Kringactiviteiten
Fragment uit het jaarverslag 2019 Kring Andragologie:
1. Bijeenkomsten
16-1-2019 Nieuwjaarsreceptie
Deze bijeenkomst (locatie: Amsterdamse Academische Club) werd bezocht door ongeveer 40 mensen.
In zijn Nieuwjaarsspeech ging voorzitter Paul Oomen kort in op de ambities en voornemens van de
Kring voor het jaar 2019. Vervolgens volgde een ‘kijkje in keuken van het Kring- programma’.
Verschillende docenten hielden een korte inhoudelijke inleiding op de programma’s: Nico Koning
(/Hans Achterhuis), Marcel van Eck (/Rudy Vandamme) en Nelly Labrie (/Gerard Donkers).
23-3-2019 Ledenvergadering
Op het huishoudelijk gedeelte van deze bijeenkomst (in de Eggertzaal) volgde een inhoudelijk
gedeelte dat werd verzorgd door Eric van der Vet met als titel ‘Ecologisch Waardenwerk voor
beginners’. Er waren 35 leden aanwezig.
20-12-2019 Eindejaarsdiner
Ook in 2019 dineerden ongeveer 20 leden van de Kring in restaurant Kantjil & de Tijger.

2. Kennislunches
Kennislunches zijn bijeenkomsten op vrijdagen, gericht op kennisuitwisseling tussen (bestuurs)leden
van de kring en andere genodigden over voor de Kring relevante onderwerpen.
In 2019 werd er 1 bijeenkomst (7 juni) georganiseerd. Onderwerp was: ‘LIV – een tussenstand’. Hoe
geef je goed leiding aan veranderingsprocessen in een organisatie? Dat is de vraag van het onderzoek
‘Leiderschap in veranderingsprocessen’. Rob van Es (UvA) en Joep Schrijvers (Kring) zijn hiervan de
gangmakers. In 2018 is het LIV-project gestart. In het voorjaar waren er startseminars om het project
uit de startblokken te krijgen. In het najaar van 2018 was er een eerste werkcollegereeks LIV met
studenten. Na een inhoudelijk deel en een korte interviewtraining gingen zij de praktijk in om
leidinggevenden te interviewen over hun ervaringen met leiderschap in veranderingsprocessen. Joep
Schrijvers en Rob van Es gingen op de Kennislunch in op de tussentijdse bevindingen en het
onderzoek zelf. Aan de kennislunch namen 11 mensen deel.

3. Lezingen
Alumni Talks bijeenkomst. Waarom slagen wetenschappelijke disciplines (niet)? 27 maart 2019.
Met Maaike de Boois en Bart Karstens.
Naar aanleiding van de promotie van Maaike de Boois 'Discipline zonder discipline. De opkomst en
ondergang van de andragologie 1950-1983' organiseerden wij in samenwerking met de Kring
Sociologie deze SPUI25-bijeenkomst over het (niet) slagen van disciplines. Sprekers waren Maaike de
Boois en Bart Karstens.
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Het onderwerp was: waarom slaagt de ene discipline wel en de andere niet? Wetenschapshistorici
begrijpen disciplinevorming allang niet meer als een rechtlijnig specialisatieproces. Ook is het
ontoereikend gebleken om te stellen dat disciplines het niet redden omdat ze niet goed op de
werkelijkheid zijn afgestemd. Om succes of falen van een discipline te verklaren moet per geval een
complex van factoren worden ontrafeld. Tijdens deze Spui25 bijeenkomst werd bekeken wat die
bepalende factoren kunnen zijn. Door middel van twee case studies is onder de loep genomen hoe ze
met elkaar samenhangen. Aantal deelnemers: ongeveer 80.

4. Collegereeksen en Evenementen
Invitational conference “Leren veranderen en veranderen Leren” 28 mei 2019.
Op 28 mei vond de invitational conference “Leren veranderen en veranderen Leren” plaats onder
leiding van Joseph Kessels. Er waren inspirerende inleiders. Danny Wildemeersch sprak over
“Gelijkwaardigheid is niet evident” en “Hoe de lerende te fascineren”. Vervolgens sprak Maurice de
Greef over “Bevorderen van leren en participeren: transformeren in nieuwe praktijken". Daarna
discussieerden de deelnemers volgens de methode “Wereldcafé” in drie rondes over het wat, het
hoe en de bestendiging van nieuwe educatieve praktijken. Dit leverde heel wat goede ideeën op die
in een vervolgtraject zullen worden uitgewerkt. Die follow-up wordt met name opgepakt in het
overleg tussen delegaties van het bestuur van de Kring en van Learn for Life, een landelijke organisatie
die, ook in internationaal verband, levenslang leren van volwassenen via allerlei projecten stimuleert.
Daarnaast wordt in dit overleg het plan besproken voor het ontwikkelen, in samenwerking met Learn
for Life, van een Leergang lokale volwasseneneducatie voor ambtenaren van gemeenten die te maken
hebben met de transities in het sociale domein (WMO, Participatiewet, Jeugdwet, inburgering
nieuwe stijl). Aantal deelnemers: 34.
KAE-jubileum 12 juli 2019: de toekomst van Global City Amsterdam (i.s.m. Kring Andragologie).
De Kring Andragologie werkt regelmatig samen met de KAE, resulterend in verschillende interessante
lezingavonden. Het bestuur van de KAE heeft de Kring Andragologie verzocht om het aspect
"(Samen)leven in Global City Amsterdam” te verzorgen. Wij hebben Steven de Waal hiervoor bereid
gevonden. De AUV-kring van Amsterdamse Economen (KAE) bestond in 2019 90 jaar en vierde dat
met een symposium. Sprekers waren onder andere Geert ten Dam, voorzitter van het CvB van de
UvA, en Zef Hemel, hoogleraar Urban and Regional Planning aan de UvA.
Masterclass Ontwikkelen van eigenaarschap – Een andragologische benadering van coaching door
Rudy Vandamme en Marcel van Eck. Acht bijeenkomsten: oktober 2018 t/m februari 2019.
Wat houdt de ontwikkeling van eigenaarschap bij medewerkers in en hoe kunnen leidinggevenden,
opleiders en begeleiders deze ontwikkeling faciliteren en ondersteunen? Hoe de fricties die
onvermijdelijk aanwezig zijn in goede banen te leiden? Deze masterclass gaf professionals een
handvat om hierover onderzoek te doen en nieuwe richtlijnen van aanpak te vinden. Aantal
deelnemers: 16.
Summerschool belangwekkende denkers en boeken, 22 / 23 / 26 /27 augustus 2019.
Elk dagdeel stond een denker centraal die een bijdrage leverde aan het reflecteren op de huidige
samenleving of op ons eigen handelen. Informatie is terug te vinden op onze website onder ‘Archief’.
We hebben bij de opzet gezocht naar inleiders van verschillende generaties en achtergronden. De
volgende thema’s en boeken kwamen aan de orde:
• Nico Koning over Yuval Noah Harari: Sapiens (en verbindingen naar latere boeken)
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• Hans Achterhuis over Hannah Arendt: De menselijke conditie
• Jeroen Oomen & Wytske Versteeg over Amitav Ghosh: The Great Derangement
• Huib Wursten over Mensenrechten: Belangrijke verworvenheid of culturele splijtzwam?
• Faridah Azimullah over Edward Said: Orientalism
• Nico Koning over Het Gilgamesj-epos (het oudste geschreven verhaal)
• Stijn Sieckelinck over Achterhuis/Koning: De kunst van het vreedzaam vechten
• Jeroen Oomen & Wytske Versteeg over Verbeelde gemeenschappen van Benedict Anderson in

combinatie met Why Liberalism Failed (Patrick Deneen) en Tijd van woede (Pankaj Mishra)
• Hans Achterhuis over Bruno Latour: Oog in oog met Gaia en Waar kunnen we landen?
• Gertie Blaauwendraad over Joke Hermsen: Het tij keren

Het leverde 10 dagdelen boeiende inleidingen, verdiepende gesprekken en waardevolle
ontmoetingen op. Aantal deelnemers: 35.
Summerschool Co-Creatie. 26 en 30 augustus 2019 (+ afsluitende bijeenkomst op 2
oktober 2019)
Innovaties in maatschappelijke sectoren starten vaak enthousiast, maar resultaten zijn niet altijd
duurzaam. Andragologe Corry Ehlen deed participatief onderzoek naar innovatieprojecten bij
overheid, (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven. En wat bleek? Collectieve expertise, onderling
vertrouwen en gedurfde acties zijn belangrijker voor succes dan planmatig veranderen en
beheersmatig managen. Het collectieve en persoonlijke leereffect blijkt minstens zo waardevol als de
gerealiseerde uitkomsten. Op basis van dit onderzoek ontwikkelde Corry Ehlen het ‘Co-Creatie-Wiel’,
een inspirerend instrument voor innovators, die co-creatie met professionals willen bevorderen. Het
Co-Creatie-Wiel is wetenschappelijk en praktisch gevalideerd en wordt internationaal toegepast. Drie
praktijk tools maken het Wiel makkelijk inzetbaar. Corry heeft deze reeks gegeven samen met de
docenten: Frank Hulsbos en Wilmie Jenniskens. Aantal deelnemers: 9.
Expertmeeting ‘100 jaar vrouwenkiesrecht! Tijd voor verandering?’ 16 oktober 2019. Op 16 oktober
kwamen speciaal voor dit onderwerp uitgenodigde vrouwen bijeen om te onderzoeken hoe formele
en informele democratie én emancipatie samenhangen. Een forum van 4 vrouwen bestaande uit
Huri Sahin, Lies Schilder, Sawitri Saharso en Dineke Stam, startte de discussie. Dorien de Wit zat het
geheel op een inspirerende manier voor. Vele vraagstukken met betrekking tot vrouwenkiesrecht
kwamen aan bod en daarmee gaat de Kring verder aan de slag. Aantal deelnemers: 26.
Masterclass Introductie Maatschappelijke Complexiteit woensdag 9, woensdag 30 oktober en
woensdag 6 november 2019.
In oktober en november hebben de drie bijeenkomsten van de Masterclass Introductie
Maatschappelijke Complexiteit plaats gevonden. Docenten waren:
Dorien DeTombe en Cor van Dijkum. Daarin werd kennis gemaakt met de in de praktijk uitgebreid
geteste COMPRAM-methode. De tien enthousiaste deelnemers hebben ook praktische oefeningen
gedaan, onder meer naar aanleiding van zelf ingebrachte casuïstiek. Het is moeilijk adequaat beleid
te maken ten aanzien van maatschappelijke complexe problemen. Voor deze interdisciplinaire
problemen is een multidisciplinaire benadering nodig van experts uit verschillende vakgebieden en
van actoren betrokken bij het probleem. Met behulp van de kennis van het vakgebied Methodologie
van Complexe Maatschappelijke Problemen kunnen deze problemen efficiënter, transparanter en
beter worden opgelost. In januari t/m mei 2020 zullen de docenten, Dorien deTombe en Cor van
Dijkum, een meer omvangrijke masterclass (tien bijeenkomsten) verzorgen. Aantal deelnemers: 11.
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Collegereeks Sociaal Domein en Creativiteit. Oktober 2019 t/m februari 2020.
Deze collegereeks gaat over anders kijken, denken en samenwerken in het sociaal domein. Hoe
kunnen creatieve denkprocessen en creatieve samenwerking bijdragen aan een nieuw soort
oplossingen voor het sociaal domein. Elk college deelden een toonaangevend onderzoeker uit het
sociaal domein en een grensverleggende, geëngageerde kunstenaar of creatieve professional met
verstand van het sociale domein hun kennis over een specifiek thema en gingen zij onder leiding van
een moderator met elkaar in gesprek. Sprekers zijn: Erik Jansen en Wytske Lankester, Manon van
Hoeckel en André Schaminée, Max Huber en Elisa Passavanti, Roeland van Geuns en Irene Müller,
Judith Schoot Uiterkamp en Maurice Magnée. Moderator: is Evelien Vos. Aantal deelnemers: 22.
Symposium Verduurzamen vanuit een sociaal veranderkundig perspectief (28 november 2019). Op
donderdag 28 november 2019 organiseerden wij het symposium ‘Verduurzamen vanuit een sociaal
veranderkundig perspectief’.
Onderwerp: veel wetenschappers en politici, maar in toenemende mate ook vele anderen in onze
samenleving maken zich zorgen over de klimaatsverandering, de CO2 uitstoot en de aantasting van
de natuur. Hoe houden we de aarde leefbaar? Het was een dag met diverse inleidingen in de ochtend
en 7 verschillende onderzoeksgroepen in de middag. In de ochtend ging Maresa Oosterman,
directeur van het SDG Charter dat werkt aan de implementering van de United Nations Sustainable
Development Goals in Nederland, in op de stand van zaken in Nederland. Gerard Donkers behandelde
de betekenis van een sociaal veranderkundig perspectief op verduurzaming. Cor van Dijkum pleitte
voor een integrale aanpak bij onderzoek naar het verduurzamen van de samenleving. In de
middagsessies werd vanuit een sociaal veranderkundig perspectief ingegaan op een zevental
praktijksituaties:
• Project Schoonschip te Amsterdam (verduurzamen van wonen);
• De nieuwbouw van Danone (verduurzamen van bedrijven);
• Hoe burgers betrekken bij verduurzaming van de stad;
• Het perspectief naar circulaire landbouw (verduurzamen van de landbouw);
• ABN AMRO (verduurzamen van bankieren);
• Een integrale aanpak in het onderwijs (verduurzamen en onderwijs);
• Rewilding (herstellen van biodiversiteit).
Aantal deelnemers: 80.

5. Projecten
Project Innovatief Praktijkgericht Onderzoek (PION)
Het PION project is een samenwerking van de UvA Alumnikring Andragologie en de NOSMO. PION
staat voor: Praktijkonderzoek in ontwikkeling (zie www.andragologie.org/projecten/pion).
De deelnemersgroep kent naast Kringleden vertegenwoordigers uit het onderzoeks- en hoger
onderwijsveld. PION zet zich in om met name participatief praktijkonderzoek meer onder de
aandacht te brengen en werkt aan de verdere ontwikkeling ervan.
De groep kwam in 2019 zes keer (met 8 – 15 personen) bijeen.
Er is in 2019 aandacht geweest voor een aantal onderwerpen: studieboeken op het gebied van het
doen van onderzoek, onderzoek in/naar cliëntenorganisaties, zelfhulpgroepen, GGZ, onderzoek naar
motivatie, het thema ecologie en pedagogiek, wetenschapstheoretische posities in onderzoek,
onderzoek naar lastige problemen in social work, de 'jacht' op de producenten van
XTC/MDMA/Amfetamine, discussies naar aanleiding van teksten en video's van Robbert Dijkgraaf en
Fritjof Capra (systems view of life).
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Gegevens over de Kring
Leden
Het aantal leden van de Kring was op 31 december 2019: 257 (red.)
In de voorgaande jaren: 278 (2018), 270 (2017), 267 (2016), 270 (2015), 272 (2014), 282 (2013),
280 (2012), 274 (2011), 245 (2010), 220 (2009), 174 (2008).
Wij herdenken:
Karl-Ernst Heinrich Hesser
Ferdie Migchelbrink
Fay (Rouffaer) barones van Haersolte
Marian Ver Loren van Themaat-Hijmans
Nico de Boer

overleden 3 januari 2019
overleden 31 januari 2019
overleden 19 augustus 2019
overleden 28 augustus 2019
overleden 10 oktober 2019

Fay (Rouffaer) barones van Haersolte en Nico de Boer waren lid van de Kring. De anderen waren
andragoloog, maar geen lid.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2019 7 keer bijeengekomen.
Secretariaat
Ook in 2019 werd het secretariaat verzorgd door Hanneke v.d. Veen.
Naam- en adresregistratie
Thea Cohen
Kascommissie
Vanaf 23 maart 2019 (ledenvergadering) zijn de leden van de kascommissie: Hans Evers en Joep
Schrijvers.
De kascommissie bestond in 2018/2019 (t/m 23 maart 2019) uit Janneke van Mens-Verhulst, Joep
Schrijvers (tweede jaar) en Ernest Spronck.
Fonds Andragologie
Het Fonds Andragologie is in 2010 ingesteld als een ‘Fonds op Naam’ van het Amsterdams
Universiteitsfonds (AUF). Het Fonds legt verantwoording af aan het bestuur van de AUF en
rapporteert aan het bestuur van de Kring.
Joseph Kessels en Wilfred Diekmann zijn per juni 2019 gestopt.
Ter info: de naam en de functie van deze commissie (en de hierna genoemde BAC) zullen worden
gewijzigd. Nieuwe naam wordt waarschijnlijk: Besteding Advies Commissie Fonds Andragologie
(BACFA).
Besteding Advies Commissie (BAC)
Deze commissie adviseert het Fonds Andragologie over het al of niet toekennen van aanvragen van
het bestuur van de Kring bij het Fonds Andragologie. Sjoerd Karsten is gestopt per september 2019.
Er is nu een vacature (aanvraag voor vervanging ligt bij POWL).
Leden: Willemy van Enckevort en Gerrit Kappert.
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Commissie Fondswerving
Deze commissie adviseert het bestuur over de werving van fondsen. Leden waren in 2019: Joseph
Kessels (t/m januari 2019, vanaf 1 juli 2016 voorzitter), Willemy van Enckevort (t/m januari 2019,
secretaris), Wilfred Diekmann (t/m januari 2019), Gerrit Kappert en Dinie Goezinne-Zijlman. De
commissie heeft in 2019 één keer (29 januari) vergaderd.
PREMM-groep
De PREMM-groep is een groep vrijwilligers die onmisbaar is bij de voorbereiding en uitvoering van
activiteiten. De groep bestond in 2019 uit: Pim Groeneveld, Riekje Merjenburgh en Marlette van
Kleef. De coördinatie is in handen van Hanneke v.d. Veen.
Flyer- en brochuregroep
Leden van de flyer- en brochuregroep waren in 2019: Thea Cohen en Hanneke v.d. Veen
Webmaster en web redactie
Paul Reehuis en Cor van Dijkum (webmasters) en Thea Cohen (webredactie)
Webblog redactie
Truus Ophuysen, Gerrit Kappert en Ton Notten
Communicatie – Websites, e-mail en LinkedIn
www.alumni.uva.nl/andragologie
www.andragologie.org
http://www.linkedin.com/groups?gid=2985504&trk=my_groups-b-grp-v
en
https://nl.linkedin.com/pub/kring-andragologie-uva/88/237/168
Blog: andragologieNu - bereikbaar via www.andragologie.org
Voor de aankondiging van alumnibijeenkomsten, colleges en evenementen is naast de
website gebruik gemaakt van e-mail flyers, e-mailingen en berichten op LinkedIn.
Contactgegevens
Kring Andragologie, Universiteit van Amsterdam
Valckenierstraat 65-67, REC J/K B.63,
1018 XE Amsterdam,
T: 020 5255880 (zeer beperkt bereikbaar)
E: andragologie@uva.nl
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Antieke cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Antieke cultuur
N.v.t.
112

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam

Lid van bestuur
sinds
2009

Drs. Elly Jans
Prof. dr. Irene de Jong
Dr. Saskia Willigers
Lucinda Dirven
Drs. Patrick Nieuwenhuyse

Functie

2011

voorzitter/
penningmeester
algemeen lid
secretaris
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden op

Functie

2017

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

alumni.uva.nl/auv/kringen/antieke-cultuur/antieke-cultuur.html
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Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen (ANCA)
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

ANCA
Antropologennetwerk@gmail.com
127

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Drs Felice Gaughan
Drs Marijke Schrie
Drs Carien van Beek
Drs Ingrid de Jong
Drs Roelof Ilsink
Marie Voerman

Lid van bestuur
sinds
2002
2005
2017
2017
2017
2019

Functie

Afgetreden op
5-3-2019
15-7-2019

Functie
penningmeester
student-lid

voorzitter
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Drs Alice Deinsen
Jasmjn Ouwendijk

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook

3
alumni.uva.nl/auv/kringen/antropologen/antropologen
Alumni antropologen Amsterdam
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Kringactiviteiten
18-4-2019

Straatpolitiek

Lezing over straat politiek door Dr. F. Kaulingfreks, antropoloog en politiek filosoof, in Café de
Ceuvel. Straatpolitiek gaat over het politiek engagement van jongeren, van rappers tot
straatvloggers. Kaulingfreks liet in haar lezing zien dat jongeren andere manieren zoeken om hun
onvrede te uiten en maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen.

20-6-2019

Netwerkborrel

Netwerkborrel in Kapitein Zeppos voor de leden. Het doel is dat mensen elkaar leren kennen en
inspireren. Ook hopen we altijd dat er mensen zijn die bestuurslid willen worden van ANCA.

26-11-2019

Alumni Talks Brexit

Alumni Talks in de Singelkerk over de Brexit samen met Engelse taal en letterkunde, Economie en
Europese studies.
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Kring Biologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Biologie
biologie-auv@uva.nl
83

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Bernd van Kuijk
Hanneke de Leeuw
Marijn van Doorn

Lid van bestuur
sinds
2015
2015
2015

Functie

Afgetreden op

Functie

penningmeester
algemeen lid
voorzitter

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
LinkedIn

2
https://alumni.uva.nl/auv/kringen/kring-biologie/biologie.html
https://www.facebook.com/groups/756471824493059/
https://www.linkedin.com/groups/8573408/

Kringactiviteiten
12-6-2019

Alumni Talks

Tezamen met Psychobiologie een rondleiding en lezing en borrel in de Hortus Botanicus met als
thema: de geneeskracht van planten.
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Kring Biomedische Wetenschappen
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Biomedische Wetenschappen
bmw-auv@uva.nl
62

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam

Amber Berdenis van Berlekom, Msc
Boas van der Putten, Msc
Tanne van der Wal, Msc
Stanley Brul, Prof. Dr.

Lid van bestuur
sinds
2018
2018
2018
2014

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

☒
☒

Facebook
LinkedIn

alumni.uva.nl/alumniservices/auv/kring-biomedischewetenschappen/biomedische-wetenschappen.html
www.facebook.com/groups/104235146615108/
www.linkedin.com/groups/8345526
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Kring Communicatiewetenschap
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Communicatiewetenschap
cs-auv@uva.nl
824

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Zeph M. C. van Berlo
Joris Damave
Aakansha Gupta

Lid van bestuur
sinds
2018
2018
2019

Functie

Afgetreden op
31-8-2019
31-8-2019
31-8-2019

Functie
student-lid
secretaris
algemeen lid

voorzitter
secretaris
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Sjors Lockhorst
Lynn Leeneman
Sharmaine Zandbergen

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook

5
alumni.uva.nl/auv/kringen/communicatiewetenschap/
communicatiewetenschap
www.facebook.com/uvaalumnics
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Kringactiviteiten
17-1-2019

Masterclass influencer marketing

Jard Struik gave a masterclass about influencer marketing. As both a marketer and an influencer, he
shared his insider perspectives on how to best implement influencer marketing.

4-4-2019

Exclusive work-life balance training

Faten Bushehri, Communications Specialist and trainer in various topics in the fields of
Communications, gave an overload of do’s and don’ts on the topic of work-life balance.

29-5-2019

The power of gamifaction

Self-proclaimed ‘gamifier’ Horst Streck gave an introduction into the wonderful world of
gamification. Or in other words, he discussed the practice of using game mechanics in everyday
situations to solve real world problems.

21-6-2019

Exclusive visit Tony's Chocolonely

One of the world’s most inspiring storytelling brands told about their sincere adventure ‘crazy about
chocolate, serious about people.’ It was an interactive talk with plenty of space for question and
answer. This event was originally planned for May 3, but was moved at the request of Tony’s.

28-6-2019

Business visit at research agency MeMo2

A company visit to MeMo², one of the most renowned independent research- and consulting
agencies of our country. They are specialized in offering an unique combination of research, data
science, benchmark and business intelligence solutions to improve the transparency, accountability
and ROI of all crossmedia campaigns for brands, publishers and agencies.
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Alumni Network Conservation and Restoration
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Alumni Network Conservation and Restoration
uva.conservation.alumni@gmail.com
70

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Sanneke Stigter, Dr.
Marjolein Koek, MA, PD-Res
Melissa Daugherty, MA, PD-Res
Anniek Manshanden, MA, PD-Res
Ellen van Bork, MA
Vidar Thijssen, MA

Lid van bestuur
sinds
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Functie

Afgetreden op
1-10-2019

Functie
algemeen lid

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Jazzy de Groot

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

3
alumni.uva.nl/auv/kringen/conservation-andrestoration/conservation-and-restoration.html
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Kringactiviteiten
3-9-2019

Launch

Netwerkborrel voor alle alumni van ICN, SRAL en de UvA ter ere van de oprichting van het Alumni
Network Conservation and Restoration. Het doel was om bekendheid te geven aan de kring voor
academisch opegeleide restauratoren en een begin te maken met het werven van leden.

2-11-2019

AUV-Dag 2019

Officiële oprichting van de Kring tijdens de AUV Dag in de Aula van de UvA, waarbij het kersverse
Alumni Network for Conservation and Restoration voor een groter publiek in het zonnetje werd
gezet.

29-11-2019

City Trip Leiden

Voor alumni van verschillende specialisaties werd in Leiden een eerste ‘City Trip’ georganiseerd om
restauratieateliers te bezoeken en zo kennis te maken met de dagelijkse praktijk in verschillende
instellingen. Deze tour naar Leiden omvatte een bezoek aan de restauratieateliers van het
Rijksmuseum van Oudheden (RMO), het atelier en de opslagfaciliteiten van het Rijksmuseum
Boerhaave, en een onafhankelijk restauratieatelier Mandy Slager, gespecialiseerd in glas en
keramiek.

Bij restaurator en UvA Conservation and Restoration alumnus Auke Gerrits in het depotgebouw van Museum
Boerhaave. (Foto: Sanneke Stigter)
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Kring Cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Cultuur
kringcultuur@gmail.com
95

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Leonie wingen MA2012
Dos Elshout Dr (docent lid)
Fleur Cools MA

Lid van bestuur
sinds
2012
2012
2012

Functie

Afgetreden op
31-12-2018

Functie
secretaris

voorzitter
algemeen lid
penningmeester

Afgetreden bestuursleden
Naam
Ardjuna Candotti MA

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook

1
alumni.uva.nl/alumniservices/auv/cultuur/cultuur
www.facebook.com/KringCultuur/
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Kringactiviteiten
11-12-2019

Amsterdam Light Festival Boottocht

Met 18 deelnemers is een boottocht gemaakt met gids langs de kunstwerken van het Amsterdam
Light Festival met een drankje na afloop. 20 kunstwerken van internationale kunstenaars met als
thema Disrupt!
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Kring van Amsterdamse Economen (KAE)
Naam Vereniging
Contactgegevens
Aantal leden

Kring van Amsterdamse Economen (KAE)
secretariaat@kae.nl
465

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Bert Aukema
Annette Dekker
Nol Westermann
Alex Grassi
Roderick Veldhuizen
Vincent Wanders
Henk van der Zwaag

Lid van bestuur
sinds
Jaartal
Jaartal
Jaartal
2019
2019
2019
2019

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Fragment uit het jaarverslag, door: Drs. Annette M. Dekker, secretaris KAE, december 2019.
Bestuurszaken
Voorzitter Bert Aukema is volgens de overgangsbepaling in de statuten voor 2 jaar herkozen.
Roderick Veldhuizen en Henk van der Zwaag zijn nieuw toegetreden tot het Bestuur.
Het Bestuur heeft in de genoemde periode 3 keer formeel vergaderd (22 februari, 17 juni en 9
december 2019 ). Belangrijkste onderwerpen waren de voorbereidingen van de diverse activiteiten
(90-jarig lustrumviering, alumni-talks en een werkbezoek) ledenwerving, en de jaarstukken.
Daarnaast heeft het bestuur veelvuldig onderling contact gehad per mail, whatsapp en telefoon om
zaken te regelen.
Het Bestuur was vertegenwoordigd bij de Universiteitsdag, de AUV-dag, de viering van 130 jaar AUV
en bijzondere bijeenkomsten van andere Kringen.
Ook heeft het Bestuur deelgenomen aan de op 17 april 2019
Kringbestuurdersavond, een overleg tussen het AUV-bestuur en alle Kringen.

georganiseerde

Het aantal leden van de kring is 466. In de beschreven periode heeft één ledenvergadering
plaatsgevonden op 6 juni 2019.
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Kringactiviteiten
Vrijdag 25 januari 2019
Nieuwjaarsbijeenkomst in de Industriële Groote Club te Amsterdam, met als gastspreker mevrouw
Mr. Marry de Gaay Fortman. De titel van de lezing was ‘Governance: is het grote bedrijfsleven
samenlevingsblind? Een visie op boardroom dynamics en good governance’. Er waren 35 mensen
aanwezig.
Donderdag 6 juni 2019
Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering met aansluitend een voordracht van Corry de Lange over
‘Water en India’. De vergadering vond plaats op het UvA Roeterseiland Campus, Gebouw M zaal
M1.03 te Amsterdam.
Er waren 23 mensen aanwezig.
Vrijdag 12 juli 2019
De viering van het 90-jarig lustrum met een symposium in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam over ‘De
Toekomst van Global City Amsterdam’ met als sprekers prof. dr. Zef hemel, prof. dr. Geert ten Dam,
drs. Erik Boer en dr. Steven de Waal. Het slotwoord kwam van de decaan van de faculteit Economie
en Bedrijfskunde, prof. dr. Han van Dissel. Er waren 100 aanwezigen. Het lustrum is feestelijk
afgesloten met een diner op dezelfde locatie met ongeveer 60 deelnemers, leden, hun partners en
genodigden.
Vrijdag 1 november 2019
Een werkbezoek aan bierbrouwerij De 7 Deugden naast de Molen van Sloten te Amsterdam. Er
waren 12 mensen aanwezig.
Dinsdag 26 november 2019
Een alumnitalk samen met de kringen Engelse taal en cultuur, Europese studies en Amsterdams
Netwerk Cultureel Antropologen over de Brexit. Deze bijeenkomst vond vanwege het grote aantal
aanmeldingen plaats in de Doopsgezinde Singelkerk. Er waren 120 aanwezigen.

H.K. Nieuwenhuisprijs 2018
De H.K. Nieuwenhuis scriptieprijs is vernoemd naar Herman Karel, die in 1929 de eerste cum laude
afgestudeerde student in Economie aan de Universiteit van Amsterdam was. Deze scriptieprijs is in
het leven geroepen om economisch en bedrijfskundig academisch onderzoek te stimuleren. Ieder
jaar wordt er een prijs van € 2.250,- uitgereikt aan de winnaar.
De H.K. Nieuwenhuis van 2018 die in 2019 zou worden uitgereikt is (nog) niet uitgereikt. Als bestuur
houden wij de ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Volgens de statuten van de stichting Herman
Karel Nieuwenhuis Fonds neemt de voorzitter van de KAE plaats in de benoemingscommissie van de
jury van de jaarlijkse prijs. Tot op heden heeft onze voorzitter daar geen oproep toe ontvangen. Het
Bestuur beraadt zich op zijn toekomstige rol t.a.v. deze prijs.
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Kring Engelse Taal en Cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Engelse Taal en Cultuur
engels-auv@uva.nl
74

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Petra Hollak
Anne-Mieke Veldman
Marja Kramp
Annemijn Maas
Marja Schilt
Yee Man Ng
Aster Verhagen
Imogen Cohen

Lid van bestuur
sinds
2014
2014
2014
2018
2018
2019
2019
2019

Functie

Afgetreden op
18-11-2019
18-11-2019
18-11-2019

Functie
voorzitter
secretaris
algemeen lid

penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
secretaris
student-lid
student-lid
algemeen lid
voorzitter

Afgetreden bestuursleden
Naam
Hannah Kousbroek
Thomas Wiertz
Sarah Welling

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
LinkedIn

4
https://alumni.uva.nl/auv/kringen/engels/engels.html
https://www.facebook.com/alumni.engels/?fref=ts
https://www.linkedin.com/groups/7457137
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Kringactiviteiten
21-2-2019

Life After English

4 alumni vertelden over hun carrière na hun studie Engels aan de UvA en 1 student Engels vertelde
over haar stage, om zo studenten te laten nadenken over hun carrièreopties na hun studie Engels. Er
was een netwerkborrel na afloop.

10-4-2019

Alumni Lecture: Patrick White and Australian Literature

We hebben Dr. Nick Carr uitgenodigd om een lezing te geven over Australische literatuur.

14-5-2019

National Theatre in Tuschinski: All My Sons

We hebben de alumni uitgenodigd om mee te gaan naar een live screening van Arthur Millers
toneelstuk 'All My Sons' in Tuschinski.

14-11-2019

English Alumni Pub Quiz

Pubquiz voor Engelste taal en cultuur studenten, staff en alumni over de Engelse taal en cultuur.

26-11-2019

Alumni Talks Brexit: gaat het er echt nog van komen?

Lezing rondom het thema Brexit in samenwerking met de kringen van Europese studies,
Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen en de Kring Amsterdamse Economen.
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Kring Franse Taal en Cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Franse Taal en Cultuur
alumnikring-frans-fgw@uva.nl
100

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
drs. Mieke Taat
drs. Tom de Wolf
dr. Petra Sleeman
drs. Henriette Ritter

Lid van bestuur
sinds
2011
2010
2008
2008

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

3
alumni.uva.nl/auv/kringen/frans/frans.html
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Kringactiviteiten
11-2-2019

Toneelstuk Caligula

Op 11 februari zijn we met een groep van 23 leden naar het toneelstuk Caligula in de
Stadsschouwburg geweest. Caligula is een toneelklassieker van de Franse schrijver Albert Camus. Het
stuk werd uitgevoerd door Theater Utrecht onder regie van Thibaud Delpeut. Het stuk was wat
modern, maar met enkele indrukwekkende acteurs. Na afloop hebben we met enkele alumni nog
even wat gedronken om na te praten.

11-2-2019

Etentje bij pizzeria Rimini

Voorafgaand aan het toneelstuk Caligula gingen we met elkaar eten bij pizzeria Rimini om alvast wat
bij te praten met elkaar.

7-6-2019

Film

Op dinsdag 7 juni zijn we met een groep alumni naar de film Le Feu follet van Louis Malle geweest,
één van de beste vroege films van Malle. De film werd vertoond in het Ketelhuis. In het Ketelhuis is
een cinémathèque opgericht door de boekhandel Le Temps Retrouvé, waar regelmatig Franse
klassiekers vertoond worden.

7-6-2019

Etentje bij eetcafé Pacific Parc

Voorafgaand aan de filmvoorstelling hebben we met de filmbezoekende alumni gegeten in het
eetcafé van het Ketelhuis, Pacific Parc. Filmkaartje + eten was een speciaal arrangement. Het geheel
was bijzonder goed verzorgd.

14-11-2019

Rondleiding Stedelijk Museum

Op 14 november kregen we met een groep alumni een rondleiding in het Stedelijk Museum bij de
tentoonstelling Chagall, Picasso en Mondriaan. Vanwege de grote belangstelling waren we in twee
groepen ingedeeld. De rondleidsters deden erg hun best om zoveel mogelijk over Frankrijk te
vertellen.

14-11-2019

Eten bij ROC restaurant

Na de rondleiding gingen met de deelnemende alumni eten bij een ROC restaurant: de Dinnerclub in
de Da Costastraat in Amsterdam. We zaten in een mooie grote zaal en de ROC leerlingen deden erg
hun best. Iedereen vond het zeer geslaagd.
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Kring Sociale Geografie en Planologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Sociale Geografie en Planologie
geografie-planologie-auv@uva.nl
209

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Dorrit Gruijters
Sannah Nagelkerken
Luc Keller
Lotte Bloemendaal
Bas Hissink Muller
Stan Majoor
Piet Rennooy
Jeroen Slot

Lid van bestuur
sinds
2012
2017
2017
2017
2016
2013
2012
2012

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

☒
☒
☒

Facebook
Linkedin Persoon
Linkedin groep

3
alumni.uva.nl/auv/kringen/geografie-planologie/geografieplanologie
www.facebook.com/kringgeografieplanologie.uva
www.linkedin.com/in/geografieplanologie/
www.linkedin.com/groups/69228
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Kringactiviteiten
21-5-2019

Staat van de stad

De Staat van de Stad, een grote bijeenkomst in de Stadschouwburg waar feiten en trends over het
wel in wee in Amsterdam werden gepresenteerd. Een groep UvA alumni van de kring Geografie &
Planologie waren gezamenlijk aanwezig en hebben in de bar nog lang nagepraat en bijgepraat.
Het thema van de avond was "identiteit van Amsterdam". Op het podium kopstukken zoals Bas
Heijne en Geert Mak en ook onze eigen Jeroen Slot.
6-7-2019

De ongedeeld stad? Wandelen langs de scherpe scheidslijnen van A’dam Noord

De alumnikring ging deze keer op zomerexcursie langs zo'n scheidslijn en in gesprek met
buurtbewoners, onderzoekers en beleidsmakers op zoek naar de uitdagingen van de ongedeelde
stad. We wandelen rondom de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord. Een straat met aan de ene kant
de Vogelbuurt - een van de armste buurten van de stad (bekend van de documentairereeks Schuldig)
waar buurtbewoners al decennia strijden voor het opknappen van woningen, pleinen en sociale
steun. Aan de andere kant van de straat ligt het 'Hamerkwartier', een bedrijventerrein dat de
komende decennia wordt ontwikkeld tot een gemengde buurt aan het IJ voor de vele 'nieuwe
noordelingen'.
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Kring Holocaust & Genocidestudies
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Holocaust & Genocidestudies
op aanvraag beschikbaar via auv@uva.nl
10

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Marieke Zoodsma
Laurien Vastenhout
Koen Kluessien

Lid van bestuur
sinds
2015
2015
2015

Functie

Afgetreden op

Functie

secretaris
penningmeester
voorzitter

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

alumni.uva.nl/auv/kringen/holocaust-genocidestudies/
holocaust-genocidestudies
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Alumnikring voor Bètagamma en Future Planet Studies
(IANA)

Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

IANA
interdisciplinairalumninetwerk@gmail.com
38

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Britte Schilt
Sanne Donker
Ties Korthals Altes
Lucas Fijen
Winnie de Jong
Lilian Kingma
Roos Vervelde

Lid van bestuur
sinds
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018

Functie

Afgetreden op
1-4-2019
1-4-2019
1-4-2019

Functie
voorzitter
Secretaris
penningmeester

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Jarik Guijt
Els Aarts
Roland Dierendonck

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
LinkedIn

1
www.iana-amsterdam.nl
www.facebook.com/interdisciplinairalumninetwerk
www.linkedin.com/groups/3692286/
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Kringactiviteiten
3-10-2019

Kroegcollege over tijd

Een avond in een afgesloten zijruimte van een kroeg (Studio/K) met twee voormalig docenten
(Bernard Kruithof en Tim Bulters) van de opleiding die beiden een kort college gaven. Deze avond
had het thema tijd, en de twee colleges focusten op de relatie tussen tijd en circulaire economie en
veranderende percepties en ervaringen van tijd. De avond sloot af met een borrel waarin de
onderwerpen werden nabesproken en verscheidene alumni met elkaar in contact kwamen. Hier was
ook mogelijkheid voor verdere vragen aan de sprekers. Tussen de 30-40 alumni waren aanwezig.
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International Alumni Network Netherlands (IANN)
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

International Alumni Network Netherlands (IANN)
jiayoukaikai@gmail.com
95

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
mevr. Kaikai Jing
mevr. Ally Dragozet
dhr. Sunil Behera
mevr. Birute Alekanite
dhr. Stanislav Nikolov
mevr. Anissa Jousset

Lid van bestuur
sinds
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Functie

Afgetreden op
1-11-2019
1-11-2019

Functie
penningmeester
algemeen lid

voorzitter
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
penningmeester
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
mevr. Anissa Jousset
dhr. Stanislav Nikolov

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

6
alumni.uva.nl/auv/kringen/iann/iann
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Kringactiviteiten
17-1-2019

New year dinner and drinks

New year kick-off dinner and drinks to discuss 2020’s planning of activities and budget.
22-2-2019

Foam Tour & Bites

Unique opportunity to experience the Amsterdam cultural scene at one of the many museums with
a private guided tour. Our members were able to experience the Foam Photography museum
through the lense of a professtional tour guide which gave us many insights to the exhibit. After the
tour had the opportunity to mingle over drinks and bites in the café.
25-5-2019

Allard Pierson Museum tour

IANN organized a guided tour for our members to experience the Allard Pierson Museum. Our
members were very excited to join this private tour and understand the ancient Egyptian history. We
also had a borrel with drinks and bites after this visit. It was also very special that we had a few
members from other circles.
28-6-2019

Dutch Opera & Ballet Young Patrons Gala

The Dutch Opera & Ballet Young Patrons Gala event in Amsterdam was a unique opportunity for our
members to get dressed up and mingle with the artistic community of Amsterdam. We have done
this event for the second year in a row and it is always a favourite. Our members always say how
dressing up in Amsterdam is so rare and combined with amazing ballet and opera performances and
drinks and bites afterwards, it is always a memorable evening.
31-8-2019

Boat trip in Amsterdam

Amsterdam in the summer is one of the most beautiful attractions in the world. We invited our
members for a boat trip with drinks and bites and enjoy Amsterdam.
30-10-2019

Borrel with new board member candidates

Two of our board members have decided to quit in November. Our Board hosted a borrel for
members who are interested in becoming a board member in the new year. This was also an
informal interview to get to know the candidates and their motivation.
18-12-2019

Year-end drinks

IANN invited our members and two AUV coordinators for a 2019 year-end drinks. It was a good
netwok atmosphere and very enjoyable. We appreciated the help IANN received from AUV
coordinators in 2019. Our members also shared some good ideas for future events. We have also
invited a new board member candidate who we think is likely to start the position immediately in
2020.
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Kring Italiaanse Taal en Cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Italiaanse Taal en Cultuur

alluminati-auv@uva.nl
51

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Ineke Vedder

Enzo Lo Cascio
Margriet van Oerle
Vivian Kleyne
Nina Spanjer
Marcella Mul

Lid van
bestuur sinds
sept 2017
2014
2015
2015
dec 2017
dec 2017

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris/penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook

2

alumni.uva.nl/auv/kringen/italiaans/italiaanse-taal-encultuur
www.facebook.com/Alluminati.Italiaans
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Kringactiviteiten
Bestuursvergaderingen
5 bestuursvergaderingen, op: 24 januari, 6 maart, 7 mei, 13 juni, 10 oktober
14 maart: Reünie / borrel in het Pianolamuseum
Hiervoor waren alle afgestudeerden Italiaans uitgenodigd (ook niet AUV-leden).
Lezing Willemijn van Dijk over haar boek Via Roma: de geschiedenis van Roma in 50 straten
(2017).
Aanwezig: ruim 40 afgestudeerden.
15 november: bijeenkomst in Spui 25
Organisatie in samenwerking met de Onderwijscommissie Italiaans.
Doel: stimuleren van de contacten tussen alumni en studenten.
Er werden zeven lezingen gegeven door alumni en studenten met als onderwerp De nieuwe
Italianen: migranten in Italië
Na afloop was er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen.
Aanwezig: 40 studenten en afgestudeerden.
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Kring Kunstgeschiedenis
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kunstgeschiedenis
kringkunstgeschiedenisuva@gmail.com
216

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Caroline van Alphen
Guido Leguit
Madelon Simons
Paul Faber

Lid van bestuur
sinds
Juni 2019
Sept 2018
Sept 2018
Sept 2018

Functie

Afgetreden op
1-6-2019
1-6-2019
1-12-2019

Functie
voorzitter
algemeen lid
algemeen lid

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Arjan Reinders
Rozemarijn Landsman
Jolene den Boer

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

6
alumni.uva.nl/auv/kringen/kunstgeschiedenis/kunstgeschiedenis
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Kringactiviteiten
1-3-2019

Feestelijke start

Feest voor ruim 120 kunsthistorici in BG2, geslaagde start rond het thema: de studie toen en nu, met
fototentoonstelling.

23-5-2019

The West and the Rest

Een discussieavond in Spui 25 over de kunsthistorische focus op de Westerse kunstgeschiedenis en
de formulering van een breder perspectief. Vijf sprekers en een geanimeerd debat. Ca. 60
deelnemers.

24-6-2019

Een bibliografische update

Op verzoek van enkele kringleden gaf Anne Oegtering van de Rijksmsueum ResearchBibliotheek ter
plekke een intensieve update over digitale zoekgangen. Aanwezig: 6 kringleden.

12-11-2019

Conversation Pieces

In het kader van de maand van het sieraad, combinatie van tentoonstellingsbezoek onder leiding van
conservator Birgit Boelens aan de tentoonstelling Jewels in de Hermitage. Aaanwezig: 18 kringleden.
Aansluitend om 20.00 uur lezingen en publieksparticipatie in Spui 25, met ruim 100 deelnemers.
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Kring Mediastudies
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Mediastudies
Mediastudies-auv@uva.nl
107

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Drs. Marnix van Wijk
Drs. Marit Ligthart
Drs. Anna Pedroli
Drs. Judith Tromp
Drs. Eelke Hermens
Drs. Daisy van der Zande
Julia Wegman

Lid van bestuur
sinds
2016
2016
2016
2016
2018
2019
2019

Functie

Afgetreden op
29-1-2019
29-1-2019
29-1-2019

Functie
algemeen lid
algemeen lid
student-lid

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Dr. Charles Forceville
Dr. Erik Laeven
Danae Verstegen

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
Website
Facebook

alumni.uva.nl/auv/kringen/mediastudies/mediastudies.html
www.facebook.com/AlumnikringMediastudies/
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Kring Natuurkunde
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Natuurkunde
Natuurkunde-alumni@list.uva.nl
153

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Dr. Joost van Mameren
Prof. dr. Ben van Linden van den Heuvell
Dr. Willem C.M. Mattens
Drs. Peter Stops

Lid van bestuur
sinds
2015
2015
2015
2015

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
LinkedIn
Nieuwsbrief

1
alumni.uva.nl/auv/kring-natuurkunde/natuurkunde.html
www.linkedin.com/groups/4089735/
1

Kringactiviteiten
5-10-2019

Reünie op Science Park

Op 5 oktober 2019 organiseerde het Institute of Physics (IoP) van de Universiteit van Amsterdam
een grote reünie voor alle voormalige en huidige medewerkers en studenten. Rond de 350
voormalige leden van de diverse onderdelen van het UvA Institute of Physics of hun voorgangers
(WZI, IHEF, ITFA, Natlab, Van der Waals Lab, Zeeman Lab, het practicum, de werkplaats/het
Technologiecentrum, etc.) bezochten de dag. Voor meer informatie, zie:
https://iop.uva.nl/shared/subsites/institute-of-physics/nl/nieuws/2019/10/iop-reunie.html
Het kringbudget 2019 is besteed aan een bijdrage in de kosten voor deze activiteit, die verder
mogelijk is gemaakt door sponsoring van het Institute of Physics.
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Kring Neerlandistiek
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Neerlandistiek
neerlandistiekuva@gmail.com
214

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Casper Brack MA
Sybren Spit MA
Joris Wolterbeek MA
Suzanne Aalberse

Lid van bestuur
sinds
2018
2018
2018
2019

Functie

Afgetreden op
28-5-2019

Functie
student-lid

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Lisa Vendrik BA

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
LinkedIn

1
alumni.uva.nl/auv/kringen/kring-neerlandistiek/neerlandistiek
www.facebook.com/Neerlandistiek
www.linkedin.com/in/neerlandistiek/
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Kringactiviteiten
20-6-2019

Literaire stadswandeling

Op deze zomeravond verzorgd door onderzoeker en universitair docent Jeroen Jansen, liep de
alumnikring langs plaatsen uit het leven en werk van Gerbrand Bredero. Na een introductie op het
P.C. Hoofthuis eindigde de wandeling met een borrel in aan naburig café.

17-10-2019

Taal leren: vanzelfsprekend, of toch niet?

Tijdens deze lezing in samenwerking met de alumnikring Taalwetenschap bespraken we in Spui25
interdisciplinair onderzoek naar het leren van taal bij mensen, machines en dieren. Ook werd
gekeken naar mensen die niet goed zijn in het leren van een taal en hoe ze met deze taalproblemen
geholpen kunnen worden.
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NT2: Kring Nederlands als Tweede Taal en Meertaligheid
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Nederlands als Tweede Taal en Meertaligheid
f.kuiken@uva.nl
10

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Prof. dr. Folkert Kuiken
Dr. Sible Andringa
Bart Siekman, MA
Arfur Tegelaar, MA

Lid van bestuur
sinds
2005
2005
2019
2019

Functie

Afgetreden op
1-9-2019
1-9-2019

Functie
algemeen lid
algemeen lid

algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Meike Korpershoek
Alois Ruitenbeek

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook

3
alumni.uva.nl/auv/kringen/kring-nt2/nt2
Privé groep op facebook
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Kringactiviteiten
8-11-2019

Afscheidscollege Folkert Kuiken

Na jaren met toewijding les te hebben gegeven aan de studenten van de master, gaf Folkert Kuiken
op vrijdag 8 november 2019 zijn afscheidscollege, getiteld ‘Vijftig Jaar Onderwijs Nederlands als
Tweede Taal’. Het afscheidscollege werd bijgewoond door alumni uit alle jaren van de opleiding.

30-10-2019

Thuis in taal. De meerwaarde van meertaligheid in het onderwijs

Les in de moedertaal helpt bij het leren van Nederlands. Toch besloot de overheid in 2004 om dit
type onderwijs af te schaffen. In plaats daarvan kwamen er weekendscholen waar kinderen les
krijgen in de eigen taal. Wat is – vijftien jaar later – daarvan de stand van zaken? Deze vraag
beantwoordden wetenschappers en alumni van de opleiding en vertegenwoordigers uit het veld in
een paneldiscussie in Spui25 te Amsterdam.
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Kring OS3 / System and network engineering
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring OS3 / System and network engineering
secretariaat@alumni.os3.nl
22

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Jeffrey Barendse MSc
Cosmin Dumitru MSc
Ralph Koning MSc

Lid van bestuur
sinds
2007

Functie

Afgetreden op

Functie

Penningmeester
Secretaris
Voorzitter

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

https://alumni.uva.nl/auv/kringen/os3-networkengineering/os3networkengineering.html
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Kring Politicologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Alumnikring Politicologie
akpoliticologie@gmail.com
338

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Mr. Jasper Groot
Marco Hofman
Ramón Valk MSC

Lid van bestuur
sinds
2016
per feb-2020
2017

Functie

Afgetreden op
1-4-2019
1-10-2019

Functie
penningmeester
voorzitter

voorzitter
secretaris
penningmeester

Afgetreden bestuursleden
Naam
Mara van Waveren MSC
Guus Focken MSC

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
LinkedIn

6
alumni.uva.nl/auv/kringen/politicologie/politicologie.html
www.facebook.com/uvaalumnikring.politicologie
www.linkedin.com/groups/130673/
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Kringactiviteiten
7-3-2019

Rondvaart i.s.m. Studievereniging Machiavelli

Rondvaart over de Amsterdamse grachten in het kader van het 11e lustrum van de Studievereniging.
Alumni en studenten discussieerden over de groeiende macht van China in de wereld.

11-7-2019

Huiskamerdiner Alumnikring Politicologie

Diner in Saskia’s Huiskamerrestaurant met dr. Eva Groen-Reijman als spreker. Onderwerp van de
avond was de invloed van overtuigingstechnieken op de legitimiteit van democratieën.

31-10-2019

In de Greep van de Brexit

Avond over de Brexit. Discussie met Brexit-experts Jonathan Zeitlin, Matthijs Lok en Hans Maessen in
de Brakke Grond. Georganiseerd in samenwerking met Studievereniging Machiavelli.

12-12-2019

Eindejaarsborrel Alumnikring

Eindejaarsborrel in café de Doffer. Universitair docent politicologie Franca van Hooren vertelde over
haar onderzoeksonderwerp: ‘Vakbonden en vertegenwoordiging in de kinderopvang’.
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Kring Psychobiologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Psychobiologie Alumnikring
psychobiologie-auv@uva.nl
37

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Aile van Huijstee, MSc
Yannick Vinkesteijn, BSc
Jonas van Nijnatten, MSc
Solange Cleutjes, MSc
Veerle Cox, MSc
Thomas Dolman, MSc

Lid van bestuur
sinds
2016
2019
2018
2013
2013
2018

Functie

Afgetreden op
1-4-2019
1-4-2019

Functie
algemeen lid
algemeen lid

penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
secretaris
voorzitter

Afgetreden bestuursleden
Naam
Hanna Groen, MSc
Sylvia Witteveen, drs

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
LinkedIn
Video

2
alumni.uva.nl/auv/kringen/psychobiologie/psychobiologie.html
www.facebook.com/groups/alumnipsychobio/
www.linkedin.com/groups/2362643/
Gepost op de social media accounts
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Kringactiviteiten
12-6-2019

Alumni Talks: Geneeskrachtige planten

In samenwerking met de kring Biomedical Sciences en de AUV hebben we een informatieve avond
georganiseerd over geneeskrachtige planten in de Hortus Botanicus. Met meerdere sprekers, een
rondleiding en na afloop een netwerkborrel. Het evenement werd door leden van de kringen en de
AUV bezocht waardoor contact tussen alumnigroepen ontstond.

17-1-2020

Alumnidiner

Een avondvullend programma voor de Psychobiologie alumni waarbij gezelligheid en reunie centraal
staat. Dit jaar zijn wij genoodzaakt het evenement naar 2020 te verplaatsen vanwege persoonlijke
omstandigheden van de kringbestuurders (zwangerschap en promoties). Daarom hebben wij ook
nieuwe leden gezocht, zodat dit in de toekomst niet opnieuw zal gebeuren. Samen met het nieuwe
lid en het aspirant lid zullen wij in januari 2020 het alumnidiner organiseren. Dit jaar nodigen wij ook
de alumni van de masters Neurobiologie uit. Wij regelen de locatie, programa en logistiek
daaromheen. Een dergelijk evenement organiseren wij nu al enkele jaren met veel succes.

22-2-2019

Netwerkborrel

Wij organiseerden een netwerkborrel om jongere en oudere alumni met elkaar contact te laten
leggen. Dit is bij uitstek een mogelijkheid voor leden om buiten hun eigen groepje te treden. Zo
pogen wij de alumni naast horizontale ook verticale contacten te laten leggen en onderhouden. Dit
evenement was deels een succes omdat we nieuwe bestuursleden wisten aan te trekken. Maar de
opkomst was lager dan gehoopt, daarom verkiezen wij in 2020 het alumnidiner wat een geslaagd
concept is gebleken.
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Kring Psychologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Psychologie
alumnikring-psy-fmg@uva.nl
1035

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Margot Taal, PhD
Sarah Plunkett, MSc
Mark Spiering, PhD
Kim Schlüter, MSc
Renée Veldhuis, MSc
Jolke Roozen, MSc

Lid van bestuur
sinds
2013
2016
2016
2016
2017
2018

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
LinkedIn
Nieuwsbrief

2
alumni.uva.nl/auv/kringen/psychologie
UvA Psychologie
UvA Psychologie
3x, lente, zomer en winter (via het AUV)
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Kringactiviteiten
5-4-2020

Rondleiding G gebouw

Een rondleiding naar aanleiding van een fototentoonstelling in gebouw G, het gebouw op het REC
waar Psychologie zit. Henk Jan Conradi maakte een tentoonstelling van oude foto’s verzameld door
Révész en heeft de rondleiding verzorgd.

9-4-2020

Voorlichting RINO

In samenwerking met de RINO Amsterdam een voorlichting over de mogelijkheden van de
postacademische psychologische vervolgopleidingen. Deskundige opleiders van de RINO en exdeelnemers van verschillende postacademische opleidingen verschaffen antwoorden op vragen. Op
de locatie van de RINO aan het Leidseplein.

24-5-2020

Retrospectief Frijda

Een retrospectief rondom hoogleraar Psychologische functieleer (1965 -1992) Nico Frijda. Hij
verwierf wereldfaam met zijn boek The Emotions (1986). Een oproep aan belangstellenden leverde
60 bezoekers op, de moderator van de middag, Wil Wurtz, en 7 spreeksters en sprekers.
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Kring Publieksgeschiedenis
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Publieksgeschiedenis
publieksgeschiedenisuva@gmail.com
7

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Lucia Hoenselaars
Valerie Veenvliet
Eva Flipse
Hester Wynia

Lid van bestuur
sinds
2017
2017
2018
2019

Functie

Afgetreden op
7-9-2019
7-9-2019

Functie
voorzitter
secretaris

voorzitter
penningmeester
secretaris
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Tessel Dekker
Jasmijn van Houten

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook

3
alumni.uva.nl/auv/kringen/publieksgeschiedenis/publieks
geschiedenis
Besloten Facebookgroep ‘Alumnikring Publieksgeschiedenis’
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Kringactiviteiten
1-2-2019

Biografie van Amsterdam

Tijdens deze bijeenkomst worden de mini-documentaires die de huidige studenten in januari hebben
gemaakt, gepresenteerd in het Amsterdam Museum. Hierbij waren circa 15 alumni aanwezig.
Aansluitend hebben we een borrel georganiseerd.

7-9-2019

Jubileumviering 10 jaar Publieksgeschiedenis

Tijdens de jubileumviering die we in SPUI25 organiseerden, hebben we een veelzijdig inhoudelijk
programma verzorgd. Er werd een lezing gegeven over ’50 Jaar Maanlanding’ door een redacteur
van de NTR, er werd een publiekshistorische quiz afgenomen, een ‘tableau vivant’ opgevoerd, en er
werd gestemd door de aanwezigen op de beste mini-documentaire die de afgelopen 10 jaar door
studenten gemaakt is, met commentaar van Ad van Liempt. De dag werd ontzettend enthousiast
ontvangen door de Alumni. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig, waaronder de masterdocenten
en gastdocenten.

20-12-2019

Pubquiz en Kerstborrel

Met deze bijeenkomst wilden we het kalenderjaar afsluiten op een speelse en toch inhoudelijke
manier. We organiseerden een publiekshistorische pubquiz, rondom verschillende thema’s,
ondersteund met beeld- en geluidsmateriaal. De kroeg zat stampvol, met ongeveer 40 man, en er
werd fanatiek en aandachtig meegespeeld. Er waren zowel alumni uit vele verschillende jaargangen,
als ongeveer 12 huidige studenten, en de masterdocenten.
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Rechtsgeleerdheid: Kring Oudemanhuispoort
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Oudemanhuispoort
Alumnikring-fdr@uva.nl
685

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam

mr. J.T.E. (Tim) Vis
mr. S. (Soraya) Bakhtali
mr. W. (Willemijn) Cortenraad
mr. L. (Liesbeth) van Woensel
mr. F.J. (Fokke Jan) van der Tol
mr. K. (Kristina) Bouree
D. (Dave) Wai

Lid van bestuur
sinds
2010
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

alumni.uva.nl/rechten

Kringactiviteiten
17-12-2019

Alumni Talks: Euthanasie bij dementie

Aanleiding voor deze Alumni Talks waren de ontwikkelingen binnen het euthanasiedebat en de
rechtszaak tegen een specialist ouderengeneeskunde die euthanasie verleende aan een
wilsonbekwame demente patiënt. Vooraanstaande experts op het gebied van euthanasie, ethiek en
recht hielden deze avond korte voordrachten en gingen met het publiek in debat.
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Kring Religiestudies
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Religiestudies
Secr-religiewetenschappen-fgw@uva.nl
55

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam

Lid van bestuur
sinds

Jonneke Bekkenkamp
Jan Willem van Henten
Anne-Mieke van Strien
Samir Larbi
Charlotte Faber
Pieter Stroek

Functie

2018
2017
2017
2019
2019

algemeen lid
voorzitter
algemeen lid
student-lid
algemeen lid
student-lid

Afgetreden op

Functie

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

via AUV-website
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Kringactiviteiten
23-9-2019

Current issues

Lezing van Professor Peter Jan Margry - ‘Spiritualizing San Francisco: the Transformative Power of
Saint John Coltrane’s Divine Saxophone’ – met aansluitend een borrel.

14-10-2019

Current issues

Lezing van Dr Peter Forshaw – ‘The Occult Theosopher in Oratory and Laboratory’ – met aansluitend
borrel.

11-11-2019

Current issues

Lezing van Jacqueline Borsje – Nightmare-creatures: narrative motifs and verbal-power rituals – met
aansluitend borrel.

9-12-2019

Current issues

Lezing van Dr. Bernd-Christian Otto – Magic in modern popular culture’ – met aansluitend borrel en
etentje.

28-8-2019

Borrel

Borrel aansluitend op openingscollege Religiewetenschappen.
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Slavische talen en culturen: Kring Amsterdamse Slavisten
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Amsterdamse Slavisten
J.M.Stelleman@uva.nl
47

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Dr. Jenny Stelleman
Dr. A Peeters-Podgaevskaja

Lid van bestuur
sinds
2011
2020

Functie

Afgetreden op
2019
2019
2019

Functie
Kies een functie
Kies een functie
Kies een functie

algemeen lid
voorzitter

Afgetreden bestuursleden
Naam
Paula Kyselica
Ivana Simicevic
Drs Ingrid van Beek

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

Kies het aantal e-mailuitnodigingen
alumni.uva.nl/auv/kringen/slavisten/slavisten.html
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Kringactiviteiten
15-4-2019

Zoek je beroep

Tweejaarlijkse informatiemiddag waarop meerdere alumni hun weg naar hun beroep toelichten.

23-9-2019

Bezoek AIVD

Bezoek bij de AIVD in Den Haag

17-11-2019

30 jaar Slavisch Toneel

Toneel met (oud)- studenten van de opleiding Russische en Slavische Talen

9 oktober

Onderzoeksmiddag

Jaarlijks wordt een onderzoeksmiddag georganiseerd voor studenten en alumni over onderzoek van
docenten, gastonderzoekers of masterstudenten.
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Sociologie: Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS)
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS)
adreskas@uva.nl; mdeboois@hotmail.com
265

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Dr. Maaike de Boois
Drs. Peter Mijnarends
Drs. Eric Wiersma
Drs. Peter Rensen
Drs. Dieteke van Ree
Drs. Marije Jalink

Lid van bestuur
sinds
2018
2018
2015
2018
2012
2014

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

alumni.uva.nl/auv/kringen/sociologen/sociologen.html
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Kringactiviteiten
21-5-2019

Sociologische wandeling

Het programma
18.30 Begin Rondleiding bij Juiciety, Heesterveld Creative Community naast de metro Bullewijkgesprek met lokale ondernemers uit Heesterveld
19.30 Lopen door de wijk met Saskia Bosnie, activist en ondernemer
19.30 Kleiberg pop up- koffie bij ontvangst korte inleiding van Marthe Mulder, over missie/visie
Kleiberg Brouwerij in Zuidoost
20.00 Proeverij- hapjes/biertjes

26-9-2019

Bestuursetentje incl. vergadering

Onder het genot van lekker eten de toekomst van de KAS besproken. Hoe er meer leden bereikt
kunnen worden bij de KAS activiteiten en welke activiteiten gepland worden voor komend jaar.
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Kring Taalwetenschap
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Taalwetenschap
kringtaalwetenschapuva@gmail.com
82

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Prof. dr. Anne Baker
Dr. Roland Pfau
Dr. Sterre Leufkens
Marloes Oomen
Klaas Seinhorst
Luuk Hendrickx
Livia Faverey

Lid van bestuur
sinds
2011
2014
2013
2016
2018
2019
2019

Functie

Afgetreden op
2-12-2019
2-9-2019

Functie
penningmeester
student-lid

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
student-lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Dr. Akke de Blauw
Husam Al-Gariri

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook

3
alumni.uva.nl/alumniservices/auv/taalwetenschap/
www.facebook.com/kringtaalwetenschapuva/
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Kringactiviteiten
17-10-2019

Specialistenlezing: Taal leren: vanzelfsprekend of toch niet?

PhD Sybren Spit gaf een korte intro over het leren van kunsttalen bij mens, machine en dier. Daarna
ging prof. dr. Judith Rispens dieper in op het leren van kunsttalen bij kinderen met een taalstoornis.

19-11-2019

Update Taal

Twee taalwetenschappers van de UvA praatten alumni bij over actuele ontwikkelingen binnen hun
vakgebied. Dit jaar waren dat dr. Eva van Lier (taaltypologe) en prof. dr. Jeannette Schaeffer (expert
in kindertaalontwikkeling).
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Kring UvA-senioren
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring UvA-senioren
Kringuvasenioren-auv@uva.nl
506

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Ruud Bleijerveld
Annelies Pierrot-Bults
Gedi van Schriek
Hans de Vries
Willy van Waateringen

Lid van bestuur
sinds
2012
2016
2012
2015
2016

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
De Uitdienstbode

10
alumni.uva.nl/auv/kringen/senioren/senioren
4
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Kringactiviteiten
13-2-2019

Bezoek aan Meertensinstituut

Het Meertens Instituut doet onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur. Het onderzoek is erop
gericht om talige en culturele fenomenen te begrijpen door te kijken naar het ontstaan, de
verspreiding en ontwikkeling ervan.

19-3-2019

Lezing: Vallen bij Ouderen

Nathalie van der Velde, geriater aan het Amsterdam UMC, ging in op het onderzoek dat ze uitvoert
naar medicijnen die bij het vallen een rol kunnen spelen. Ze vertelde onder meer over het verband
tussen de risico´s die ouderen lopen om te vallen en het gebruik van bepaalde medicijnen.

10-4-2019

Lezing: De opmars van het nederconservatisme

Politicoloog Merijn Oudenampsen, postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam,
vertelde over zijn boek De conservatieve revolte, waarin hij de verschuiving van de politieke
verhoudingen in ons land wetenschappelijk duidt.

14-5-2019

Lezing over Academische ziekenhuis Amsterdam UMC

Frida van den Maagdenberg, lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC, ging in op het
samengaan van het AMC en het VUMC tot het Amsterdam UMC. Ze besprak het proces en de
gevolgen.

16-6-2019

Concert UvA-orkest J. Pzn Sweelinck

Het Sweelinckorkest, het oudste symfonieorkest van Amsterdam, geeft elk jaar een optreden voor
de kring. Het optreden vindt plaats in de Amsterdamse Singelkerk. Het orkest speelde dit keer
samen met het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet.

21-7-2019

Bezoek Van Eesteren Paviljoen

Architect en stedenbouwkundige Noud de Vreeze gaf een lezing in het Van Eesteren Paviljoen. De
Vreeze is oud-voorzitter van het Van Eesteren Museum. In zijn lezing ging hij in op het Algemeen
Uitbreidingsplan dat ten grondslag heeft gelegen aan Amsterdam Nieuw West.
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11-9-2019

Lezing: Hoe staat de UvA ervoor?

Jan Lintsen, lid van het College van Bestuur, deelde zijn visie op belangrijke ontwikkelingen binnen
de UvA. Aan de orde kwamen onder meer de bouw van de Universiteitsbibliotheek op het
Binnengasthuisterrein en de voorstellen van de Commissie Van Rijn, die adviseert de bètafaculteit
een groter budget toe te kennen.

16-10-2019

Lezing: Pensioenupdate

Bernard van Praag, emeritus hoogleraar Toegepast economisch onderzoek, gaf een lezing over de
actuele ontwikkelingen in het pensioendossier. Hij besteedde aandacht aan de ‘rekenrente’ en heeft
een aantal veelgehoorde argumenten voor het korten en niet-indexeren van onze pensioenen
kunnen ontkrachten. Ook ging hij in op diverse politiek-economische factoren die het afgelopen
decennium hebben gespeeld.

19-11-2019

Bezoek aan Allard Pierson

De bijeenkomst start met een bezoek aan de tentoonstelling Amsterdam, creatieve stad 1600-1900.
Vervolgens gaf conservator cartografie Reinder Storm een lezing over de tentoonstelling en ging
directeur Wim Hupperetz in op het samengaan van het Allard Pierson Museum en de Bijzondere
Collecties van de UvA in het nieuwe Allard Pierson.

18-12-2019

Kerstlunch

Met de kerstlunch sluiten we het oude jaar af, daarmee is het de ideale gelegenheid om na te praten
over dat wat ons en de universiteit in 2019 heeft beziggehouden. Dit jaar vond de lunch plaats in Arti
et Amicitiae. Leden bezochten ook de tentoonstellingsruimte.
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Kring Wetenschapsdynamica
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Wetenschapsdynamica
op aanvraag via auv@uva.nl
15

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Drs. Martin Boeckhout MSc
Drs. Lonneke van der Velden
Drs. Sander Franse BSc

Lid van bestuur
sinds

Functie

Afgetreden op

Functie

Voorzitter

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt Soort
Website alumni.uva.nl/auv/kringen/wetenschapsdynamica/wetenschapsdynamica
☒
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Kring Wijsbegeerte
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Wijsbegeerte
wijsbegeerte-auv@uva.nl
144

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam

Lid van bestuur
sinds
2018
2018

Jan Broekhuizen
Piek Knijff
Marlou van Paridon
Casper Vuurmans

Functie

2017

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Afgetreden op
2019

Functie
voorzitter

Afgetreden bestuursleden
Naam
Gijs Reudink

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

alumni.uva.nl/auv/kringen/wijsbegeerte/wijsbegeerte
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