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Voorwoord
Beste leden van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging,
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, doet de lente van 2021 haar intrede. Onder andere sneeuwklokjes
en krokussen schieten uit de grond en laten zich aan ons zien, verlicht door een stralende zon. De winterslaap
is definitief voorbij en onder deze omstandigheden sta ik voor de uitdaging om 2020 samen te vatten ten
behoeve van ons jaarverslag.
Daarbij moet ik beginnen met mijn dank en waardering uit te spreken aan u, de leden van de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging (AUV), voor uw onaflatende steun in het lastige coronajaar. Het is voor ons allen
een grote uitdaging gebleken om onze kerntaak en missie – de band versterken tussen alumni en de
wetenschapsbeoefening aan de UvA en tussen alumni onderling – volledig digitaal te realiseren. In 2020
hebben wij allemaal een grote sprong voorwaarts gemaakt met hoe wij ons online en digitaal manifesteren en
tot elkaar verhouden. Vooropgesteld, elkaar in het echte leven ontmoeten zal nooit vervangbaar zijn.
Desalniettemin heeft de Zoom ook zo zijn voordelen: laagdrempelige toegang, een groter bereik en efficiënte
tijdsbesteding. Ik verwacht dan ook dat het digitale aanbod zal blijven en in hybride vorm een aanvulling zal
zijn op het fysieke programma van de AUV en haar kringen.
Het afgelopen jaar hebben wij tijdens onze Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van Carolyn
Wever als directeur van het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU) van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Haar opvolger, Marie-Christine Vink, is voortvarend aan de slag gegaan ondanks alle
beperkingen van de lockdown en overige maatregelen. Vanuit de UvA ligt er een nieuw Instellingsplan 20212026, waar ook alumnibeleid nadrukkelijk(er) in naar voren komt. In dit jaarverslag bespreken we daarom
ook met u de voortgang van onze strategie- en beleidsherziening voor de AUV. Los van alle gebruikelijke
onderwerpen en cijfers treft ook u ook de ‘wapenfeiten’ van de AUV aan. We hopen dat dit bijdraagt aan de
transparantie en openheid van de vereniging.
Ik wens u veel leesplezier en hopelijk tot spoedig weerziens op één van onze mooie bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet, namens het AUV-bestuur,
Maurits Kruithof
voorzitter
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AUV-beleid en -strategie

Door het bestuur is het afgelopen jaar verder gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe strategie. 2020 was
een jaar vol veranderingen. We constateerden de volgende ontwikkelingen:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Een aanzienlijke daling van het ledenaantal: als gevolg van de coronacrisis liepen het aantal nieuwe
aanmeldingen terug en zijn de opzeggingen gestegen.
Een veranderende verhouding tot verenigingen/lidmaatschappen/communities.
Een geheel nieuwe manier van communicatie en organisatie van activiteiten als gevolg van de Covid19-pandemie.
Twee nieuwe bestuursleden binnen het bestuur en een nieuwe directeur BAU.
De vaststelling van een nieuw Instellingsplan voor de UvA.

In de eerste helft van het jaar hebben we ons geconcentreerd op de gevolgen van Covid-19. De verschuiving
naar online bijeenkomsten door onze kringen heeft wat voeten in de aarde gehad, maar kwam desondanks vrij
snel op stoom. Als gevolg hiervan heeft het formuleren van een nieuwe strategie een wat lagere prioriteit
gehad dan eerder was voorzien. Desondanks zijn het afgelopen jaar de volgende stappen gezet met betrekking
tot strategie en beleid:
⋅
⋅
⋅

Door twee bestuursleden is een eerste analyse en een voorstel stappenplan gemaakt voor het
ontwikkelen van een nieuwe strategie.
De bestuurstaken hebben we opgeknipt in zogenaamde portefeuilles en onderling verdeeld.
We zijn aangesloten bij de ontwikkeling van het Instellingsplan van de UvA.

In 2021 zal het plan verder worden uitgewerkt, waarbij niet alleen binnen de UvA de benodigde afstemming
zal plaatsvinden maar we ons ook zullen laten inspireren en informeren door organisaties en groepen buiten
de UvA die zich in deze onzekere tijden op een succesvolle manier weten te ontwikkelen.
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Communicatie en ledenvoordeel

Gedurende het jaar wordt de AUV onder de aandacht gebracht van alumni, medewerkers en studenten via
nieuwsbrieven, alumnimagazine SPUI en op sociale media. AUV-leden ontvangen vier keer per jaar de AUVnieuwsbrief en krijgen ook uitnodigingen voor algemene AUV-activiteiten en activiteiten van hun eigen kring.
Met de AUV-pas ontvangen AUV-leden korting op, of gratis toegang tot een aantal universitaire
voorzieningen en culturele instellingen in Amsterdam. De aanbiedingen van deze partnerorganisaties worden
regelmatig onder de aandacht gebracht in de AUV-nieuwsbrief en via sociale media. In het najaar hebben
vrijwel alle partners hun samenwerking met de AUV verlengd voor het volgende jaar.
Door de coronacrisis hebben veel partnerorganisaties een zwaar jaar achter de rug. Door de verscheidene
coronamaatregelen waren zij beperkt in hun mogelijkheden om diensten aan te aanbieden. Als gevolg hiervan
konden AUV-leden tevens minder gebruik maken van het ledenvoordeel. De AUV hecht veel waarde aan de
partnerschappen en trekt zich het lot aan van alle partners. Zij blijft gecommitteerd om de beschikbare
communicatiekanalen in te zetten als extra promotiemogelijkheid voor deze partners.
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Alumnikringen

In 2020 heeft de AUV één nieuwe kring verwelkomd: CRG International, voor alumni van de masteropleiding
Conflict Resolution and Governance. Deze kring is tijdens de jaarlijkse AUV-dag opgericht. In totaal zijn er
nu 42 kringen aangesloten bij de vereniging.
De AUV-kringbestuurdersavond vond dit jaar online plaats op woensdag 1 juli via eenvideoverbinding. Er
waren 36 aanwezigen, onder wie de kringbestuurders van 21 AUV-kringen. Zij werden tijdens de bijeenkomst
geïnformeerd over de mogelijkheden om binnen de geldende coronabeperkingen zowel op locatie als online
activiteiten te organiseren. Vervolgens werden de kringbestuurders via break-out rooms in groepen gedeeld,
waar zij vragen en suggesties aan het bestuur konden voorleggen en onderling ideeën konden uitwisselen.
Door de positieve ervaring met deze online bijeenkomst heeft het AUV-bestuur besloten om, naast de
kringbestuurdersavond op locatie, voortaan ook ten minste één online bijeenkomst per jaar te organiseren.

De kringbestuurdersavond vond dit jaar via een online videoverbinding plaats.
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Overzicht van alle kringen
Alumni network Brain and Cognitive Sciences
Alumni network Conservation and Restoration
AMC Alumnipunt
Amsterdam Society for Medical Social Scientists (ASMSS)
Andragologie
Antieke cultuur
Antropologie: Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen (ANCA)
Bio-medische wetenschappen
Biologie
Communicatiewetenschap
CRG International (sinds november 2020)
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
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Activiteiten

Door het jaar heen worden uit naam van de AUV diverse activiteiten georganiseerd met als doel om alumni
van verschillende leeftijden en achtergronden met elkaar in contact te brengen en betrokken te houden bij hun
vakgebied.
Het merendeel van de door de AUV aangeboden activiteiten wordt door kringen afzonderlijk georganiseerd.
Meer informatie over de kringactiviteiten is opgenomen in de activiteitenverslagen in de bijlage.
Daarnaast wordt een aantal activiteiten en projecten AUV-breed georganiseerd, waaronder de AUV-dag, de
verkiezing van de AUV-alumnusprijs, het Jonge-alumniprogramma en de reeks Alumni Talks.

AUV-dag
Datum

Activiteit

Deelnemersaantal

21 november 2020

AUV-dag 2020

25 op locatie, 389 via livestream

De AUV-dag vond plaats op zaterdag 21 november in De Balie te Amsterdam. Vanwege de geldende
coronamaatregelen was gekozen voor een hybride vorm, met ruimte op locatie voor 25 personen sprekers en
publiek. Overige deelnemers konden het programma volgen via een livestream. Deze livestream is door 389
personen bekeken, voornamelijk door leden (89%) en ook door andere geïnteresseerden (11%).
De eerste helft van het twee uur durende programma stond in het teken van de oprichting van de kring CRG
International en de uitreiking van de AUV-alumnusprijs (zie pagina 8). Na een korte pauze hielden Claes de
Vreese, hoogleraar Politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, en Marietje Schaake,
directeur internationaal beleid aan de Universiteit van Stanford en voormalig Europarlementariër,
voordrachten binnen het thema ‘Media, macht en manipulatie’. Zij bespraken onderwerpen als digitale
beïnvloeding en de macht van bedrijven in het digitale domein. Aansluitend gingen zij met elkaar in gesprek
en beantwoordden zij vragen die deelnemers via een online module konden insturen.
Achteraf hebben 123 respondenten een deelnemersenquête ingevuld. Gemiddeld beoordeelden zij het
programma met een 7,7. In de opmerkingen gaven zij veelvuldig aan dat een evenement met livestream een
prima alternatief vormt, maar dat zij voor 2021 toch hopen op een bijeenkomst op locatie. Het bestuur van de
AUV deelt deze wens.
Een videoregistratie van de AUV-dag is te bekijken op de website van de AUV.
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AUV-dag 2020 vanuit De Balie te Amsterdam, met o.a. sprekers Marietje Schaake (links midden) en Claes de Vreese (linksonder,
op scherm) en UvA-voorzitter Geert ten Dam (rechtsonder). Foto’s: Monique Kooijmans
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AUV-alumnusprijs
De AUV-alumnusprijs is in 2020 voor de zevende keer uitgereikt. Er zijn 13 alumni met hun projecten
voorgedragen. Deze voordrachten zijn divers en geven een goed 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. Het geldbedrag dat aan de drie prijzen is verbonden, dienen de winnaars in
hun project te investeren.
Jury
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 deelnemers
van de AUV-dag hebben door middel van een online stemmodule de winnaar van de publieksprijs bepaald.
De jury van de AUV-alumnusprijs 2020 werd gevormd door:
o Gijs Reudink MSc MA (juryvoorzitter)
o Evelien Spitteler MSc
o mr. Hendrika Langeveld-Meijer
o drs. Christina Feray-Ceulemans
o Antonia McGrath MSc (winnaar AUV-alumnusprijs 2019)
Genomineerden
De volgende zes alumni en hun projecten werden door de jury genomineerd:
o Jaira Chin
The Blue House Project
o Sergio Garcia
Children Chess World
o Thijs de Lange
Wij Staan Op!
o Ting Hin Ngai
YOUth ACT
o Freija Poll
OverMalbruggen
o Sil Boedi Scholte
De Oudertelefoon
Prijswinnaars
De eerste prijs en het daaraan verbonden geldbedrag van 3.000 euro is gewonnen door Thijs de Lange met het
project Wij Staan Op!. De organisatie legt zich toe op het implementeren van het VN-verdrag inzake de
Rechten van Personen met een Handicap in de Nederlandse samenleving. Dit verdrag stelt dat de samenleving
zo ingericht moet zijn dat mensen met een handicap zich er met zo min mogelijk aanpassingen in kunnen
verplaatsen. Wij Staan Op! is de enige landelijke organisatie die wordt gerund door jongeren met een
handicap.
De tweede prijs, en daarmee een geldbedrag van 2.000 euro, en de publieksprijs van 1.000 euro, zijn beide
gewonnen door Sergio Garcia met El Maravilloso Reino del Ajedrez para Niños (Children Chess World). Hij
wil kinderen in Guatemala in aanraking brengen met schaken door boeken, schaakborden en schaakstukken
ter beschikking te stellen. De derde prijs, en een geldbedrag van 1.000 euro, ging naar Freija Poll met
OverMalbruggen. Dit project streeft ernaar mensen bij elkaar te brengen in een wijk vol verschillende culturen
en religies door middel van theater.
De uitreiking van de AUV-alumnusprijs 2020 is te bekijken op de website van de AUV.
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De zes genomineerden voor de AUV-alumnusprijs 2020. V.l.n.r., achterste rij: Ting Hin Ngai, Jaira Chin, Sil Boedi Scholte;
voorste rij: Sergio Garcia, Thijs de Lange, Freija Poll. Foto’s: Monique Kooijmans

Jonge-alumniprogramma
De activiteiten voor jonge alumni zijn gericht op de ontwikkeling van praktische loopbaanvaardigheden. In
2020 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden in het kader van het Jonge-alumniprogramma. De geplande
bijeenkomsten op locatie werden alle in verband met de coronacrisis geannuleerd. Op 26 mei werd een online
training georganiseerd over het omgaan met spanning. Wegens een gebrek aan belangstelling was deze
training geannuleerd.
Door de teruglopende interesse voor het jonge-alumniprogramma, een trend die al voor de coronacrisis
zichtbaar was, zal het AUV-bestuur volgend kalenderjaar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling
onderzoeken.
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Interdisciplinaire activiteiten
In de interdisciplinaire reeks AUV Alumni Talks werken meerdere kringen samen om een actueel thema
vanuit verschillende invalshoeken en disciplines te benaderen. Vrijwel alle in 2020 geplande Alumni Talks
konden vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan en zijn uitgesteld naar 2021. Wel is in het kader van de
Alumni Talks een film gepresenteerd en is vanuit de AUV een interdisciplinaire online special georganiseerd.
Datum
1 oktober 2020

Activiteit
Alumni Talks: Several Sides of Selfies (film)

Deelnemende kringen
Kunstgeschiedenis, Mediastudies

Een op 19 maart geplande Alumni Talks van de kringen Mediastudies en Kunstgeschiedenis kon door de
coronacrisis niet doorgaan. Als alternatief presenteerden zij op 1 oktober de eerste film in de reeks Alumni
Talks, Several Sides of Selfies. In de film vertellen verschillende sprekers, gefilmd op de oorspronkelijk
beoogde locaties Museum van Loon en het Youseum, over de historische achtergronden van het geschilderde
zelfportret en over de negatieve en de positieve kanten van het digitaal altijd beschikbare zelfportret.
De film Several Sides of Selfies is terug te kijken op het Youtube-kanaal van de Universiteit van Amsterdam.

Datum

Activiteit

Deelnemersaantal

10 december 2020

AUV online special: De psyche en de stad

15 op locatie, 297 via livestream

Op donderdag 10 december organiseerde de AUV in samenwerking met het Centrum Urban Mental Health
een hybride bijeenkomst vanuit De Balie in Amsterdam.
Angst, depressie en verslaving komen relatief vaak voor in de stad. Hoe komt dit? Heeft dit te maken met
effecten van de stad, trekt de stad mensen aan die gevoelig zijn voor problemen of gaat het om een combinatie
van beide? Tijdens de bijeenkomst vertelden Claudi Bockting, hoogleraar Klinische psychologie in de
psychiatrie, en Reinout Wiers, hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie (foto midden), over nieuwe
methoden om deze complexe problematiek aan te pakken. De bijeenkomst werd gemodereerd door
ontwikkelingspsycholoog en UvA-alumnus Steven Pont (foto links). Deelnemers – in de zaal en thuis –
werden uitgenodigd om hun ideeën en interventies via een online module te delen.
Een videoregistratie van De psyche en de stad is terug te kijken op de website van de AUV.
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Bestuurszaken

In 2020 heeft op 13 mei voor het eerst in de geschiedenis van de AUV een digitale Algemene
Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. In deze vergadering zijn onder meer het jaarverslag en de
financiële jaarrekening van het voorgaande jaar aan de orde gekomen. Tevens is de begroting voor het jaar
2020 goedgekeurd.
Tijdens de ALV heeft de AUV afscheid genomen van bestuursleden Lenneke Hoedemaker en Nienke Fleuren,
na negen jaar liep hun laatste bestuurstermijn af. Beiden werden bedankt voor hun grote inzet, onder meer
voor de diverse activiteitenreeksen van de AUV. Caroline van Alphen en Evelien Spitteler werden als nieuwe
bestuursleden welkom geheten en benoemd voor een eerste termijn van vier jaar.
Het bestuur van de AUV bestaat per 13 mei 2020 uit de volgende leden:
Bestuurslid
M.J.H. (Maurits) Kruithof MSc (voorzitter)
drs. T.M. (Dorrit) Gruijters (secretaris)
drs. G.J.G. (Gert Jan) Schinkel (penningmeester)
C.J. (Caroline) van Alphen MA
mr. B. (Benjamin) Gomes Caixinha Knaff
G. (Gijs) Reudink MSc MA
E. (Evelien) Spitteler MSc

Datum van aftreden
7 november 2023
25 april 2022*
3 november 2022*
13 mei 2024*
4 november 2021*
3 november 2022*
13 mei 2024*

* Herbenoeming is mogelijk

In 2020 zijn vier bestuursvergaderingen geweest. Daarnaast is het bestuur nog samengekomen voor de ALV
en één beleidsvergadering. Door de Covid-19-pandemie stond het bestuur voor nieuwe (ongekende)
vraagstukken. Het bestuur heeft in 2020 onder meer aan de volgende zaken gewerkt:
⋅
⋅

⋅
⋅

In het kader van de professionalisering van de AUV heeft het bestuur portefeuilles opgesteld. De
nadere uitwerking van deze portefeuilles zal in 2021 plaatsvinden.
Vanwege de Covid-19-pandemie hebben meerdere evenementen (van de kringen en van de AUV)
online plaatsgevonden. Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het zo goed mogelijk
ondersteunen van de kringen bij digitale bijeenkomsten en het stimuleren van nieuwe initiatieven op
dit gebied.
Het bestuur heeft het Jonge-alumniprogramma herijkt, waarbij vooral gekeken is of het huidige
aanbod voldoende aansluit bij de wensen van de (jonge) leden.
Net als het voorgaande jaar heeft het bestuur de kringbestuurders rond de kerst bedankt voor hun
inzet. Het belang van hun vrijwillige inzet voor de AUV werd in dit onvoorspelbare jaar nog meer
dan voorheen zichtbaar.

Het voorzittersoverleg met de voorzitters van de AUV en het Amsterdams Universiteitsfonds, het College van
Bestuur van de UvA, en de directeur en adjunct-directeur van Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds
heeft één keer plaatsgevonden. Het AUV-bestuur is betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe
Instellingsplan (2021-2026) van de UvA.
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Het AUV-bestuur per 13 mei 2020. V.l.n.r.: Dorrit Gruijters, Caroline van Alphen, Gijs Reudink,
Benjamin Gomes Caixinha Knaff, Gert Jan Schinkel, Maurits Kruithof en Evelien Spitteler
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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 AUV-alumnikringencoördinatie.
Ook ondersteunt het bureau de AUV bij de organisatie van de jaarlijkse AUV-dag en de andere activiteiten.
Verder verzorgt het bureau de communicatie voor de AUV en beheert het de financiële administratie, die deels
is ondergebracht bij het Administratief Centrum van de UvA.
Op 1 augustus 2020 is Marie-Christine Vink benoemd tot directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds. Zij
is Carolyn Wever opgevolgd, die na bijna 17 jaar verbonden te zijn geweest aan de UvA met pensioen is
gegaan.
Ondersteuning van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging per 31 december 2020:
• drs. M.C.A. (Marie-Christine) Vink

Directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds, UvA

• drs. A.W. (Albert) Goutbeek

Adjunct-directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds, UvA

• F.P. (Floris) van Kampen MA

AUV-coördinator, UvA

• M.F.K.R. (Michael) Niamut

Ledenadministrateur, UvA

• A. (Rixt) Polder

Projectleider alumni-evenementen, UvA

• S. (Sonja) van der Woude-Veldhuizen

Projectleider alumni-evenementen, UvA
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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 de wetenschap aan de UvAonder 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 Richtlijn 640 voor organisaties zonder
winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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 13 mei 2020 gevormd door:
M.J.H. (Maurits) Kruithof MSc (voorzitter)
drs. T.M. (Dorrit) Gruijters (secretaris)
drs. G.J.G. (Gert Jan) Schinkel (penningmeester)
C.J. (Caroline) van Alphen MA
mr. B. (Benjamin) Gomes Caixinha Knaff
G. (Gijs) Reudink MSc MA
E. (Evelien) Spitteler MSc
Kascommissie (benoemd in 2020)
drs. O.M.J. (Onno) Baneke
drs. V.W. (Vincent) Wanders RA
C.R. (Carmen) Wolvius MSc
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FINANCIËLE ANALYSE
Werkelijk
2020

Begroting
2020

95%

242.142
242.142

249.875
5.000
254.875

255.422 **
19.032
151
274.605

70%

191.091

272.900

257.898

51.051

-18.025

16.707

49.237
93.390
11.964
36.500
191.091

120.500
104.400
11.500
36.500
272.900

110.059
99.606
11.562
36.671
257.898

Bedragen in euro

Werkelijk
2019

Baten en lasten
Contributies
Specifieke AUV/kringinkomsten *
Rentebaten
Totaal baten

% t.o.v. begroting
97%

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

41%
89%
104%
100%
70%

Vergelijking begrote en werkelijke baten en lasten 2020
(werkelijk lager/hoger dan begroot)
Contributies
Overige baten

lager
lager

-7.733
-5.000

Totaal baten

lager

-12.733

Kosten verenigingsactiviteiten
Algemene kosten
Administratie- en overige kosten
Datakwaliteit

lager
lager
hoger
gelijk aan

-71.263
-11.010
464
-

Totaal lasten

lager

-81.809

Surplus

69.076

Begroot tekort

-18.025

Overschot

51.051

Surplus hoger dan begroot tekort

69.076

*) Specifieke AUV/kringinkomsten 2019
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 23.

**) Herberekend getal, zie Foutherstel jaarrekening 2019 en Toelichting op de staat van baten en lasten
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Foutherstel Jaarrekening 2019

Materiële fout
In de jaarrekening AUV 2019 is een materiële fout geconstateerd, nadat deze al was vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering van 13 mei 2020. Deze fout is aan het licht gekomen dankzij signalementen van de kascommissie en de
penningmeester KAE. Het bestuur heeft de boekhouder gevraagd om een herberekening en vervolgens de betrokken partijen en de
leden ingelicht.
Uit de herberekening is gebleken dat in de jaarrekening 2019 abusievelijk een onjuist bedrag van de ontvangen contributies is
toegerekend aan de periode eindigend op 31 december 2019. De fout heeft tot gevolg dat de eindstand van de vooruitontvangen
contributies voor hetzelfde bedrag te hoog is. (zie specificatie pagina 20) Het niet aan de periode toegerekende bedrag en de te
hoge eindstand van de vooruitontvangen contributies is € 51.106.
In de jaarrekening 2019 is aan de periode € 226.587 aan ontvangen contributies toegerekend, dit had echter met € 51.106 hoger
moeten zijn, nl. € 277.693. Zie voor het effect foutherstel contributies 2019 pagina 22.
In het bedrag van € 51.106 is € 5.622 af te dragen aan de geassocieerde verenigingen, het restant ad € 45.484 verhoogt het
resultaat over het jaar 2019. In plaats van een negatief resultaat van € 28.777 is over 2019 een positief resultaat van € 16.707
behaald.

Herstel
De constatering van de materiële fout komt na vaststelling van de jaarrekening 2019. De richtlijnen voor de jaarverslaggeving geven
aan dat de materiële fout op de volgende wijze hersteld moet worden:
1) Er wordt een herberekening gemaakt van het eigen vermogen einde boekjaar 2019 alsof de fout niet gemaakt was.
2) Het cumulatief effect wordt rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen begin boekjaar 2020 (zie pagina 16 Mutaties in het
eigen vermogen).
Ook worden de posten vooruitontvangen contributies (zie pagina 20 Verloopstaat vooruitontvangen contributies) en kortlopende
schulden (met € 5.622 af te dragen aan de geassocieerde verenigingen) begin boekjaar 2020 aangepast.
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Financiële positie
in euro

31-12-2020

31-12-2019

10.662

8.022

8.022

Liquide middelen

558.715

546.798

546.798

Totaal activa

569.377

554.820

554.820

Af:
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen contributies

85.989
166.751

98.677
237.547

252.740

336.224

316.637

218.596

Vorderingen

Eigen vermogen

Mutaties in het eigen vermogen
Stand 31-12-2019
Bij: Foutherstel jaarrekening 2019
Stand 1 januari 2020
Bij: Mutatie bestemmingsreserve kringen
Bij: Overschot baten en lasten 2020

effect foutherstel

5.622
-51.106
-45.484

45.484

218.596
45.484
264.080
1.506
51.051
316.637

zie Resultaat pagina 23

Toelichting financiële positie

Werkkapitaal
Het werkkapitaal bedraagt per 31 december 2020 € 316.637. Het werkkapitaal is t.o.v. 31 december 2019 toegenomen
met € 52.557. 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 toegenomen met het overschot 2020 ad. € 51.051, en toegenomen met € 1.506 mutatie bestemmingsreserve
kringen. Per saldo is er een toename t.o.v. 31 december 2019 van € 52.557.

De reserve is t.o.v. 31 december 2019 met € 1.506 toegenomen.
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104.299
186.441
290.740

per 31 december 2020

Bestemmingsreserve kringen

1-1-2020

264.080

Balans per 31 december 2020

in euro

31 december 2020

1 januari 2020

ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen
Liquide middelen

10.662
558.715

TOTAAL ACTIVA

8.022
546.798
569.377

554.820

569.377

554.820

19.390
270.000
25.000
2.247

263.339
741

316.637

264.080

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve éénmalige ophoging kringbudgetten 2021
Bestemmingsreserve kringen

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen contributies

TOTAAL PASSIVA

85.989
166.751

104.299
186.441
252.740

290.740

569.377

554.820

Zie de toelichting op pagina 20 en 21
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Staat van baten en lasten 2020

in euro

Realisatie

Begroting

2020

2020

Realisatie
ongecorrigeerd
2019

Realisatie
herberekend
2019

BATEN
209.938
45.484

Effect foutherstel contributies
Contributies
Specifieke AUV/kringinkomsten
Rentebaten
Totaal der baten

% t.o.v. begroting
97%

95%

242.142
242.142
----------

249.875
5.000
254.875
----------

209.938
19.032
151
229.121
----------

255.422
19.032
151
274.605
----------

49.237
93.390
11.964
36.500
191.091
---------51.051
----------

120.500
104.400
11.500
36.500
272.900
----------18.025
----------

110.059
99.606
11.562
36.671
257.898
----------28.777
----------

110.059
99.606
11.562
36.671
257.898
---------16.707
----------

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

41%
89%
104%
100%
70%

Zie de toelichting op pagina 22 en 23
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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 2020
Bedragen in euro

Vorderingen (waaronder overlopende activa)
Dit betreft de in december 2020 via Mollie betaalde contributie die ontvangen is in januari 2021 en het deel van de factuur met datum
in 2021 voor de collectieve lidmaatschap Psychologie dat betrekking heeft op 2020.

Liquide middelen
Dit betreft de saldi van de bij ING aangehouden bankrekeningen. Een bedrag van € 459.825,04 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 2020 van € 23.445, een nog te verrekenen bedrag van € 37.697 met de Universiteit
van Amsterdam en nog te betalen kosten i.v.m. de ontsluiting AUV Archief ad. € 15.000.

Verloopstaat vooruitontvangen contributies

Eindstand
Beginstand
Jaarrekening 2019
Vooruitontvangen contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
196.205
Vooruitontvangen contributie AMC Alumnipunt
19.715
Vooruitontvangen contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
13.264
Vooruitontvangen contributie Kring Andragologie
8.363
237.547
Ontvangsten 2020
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

Foutherstel
2019
-45.484
-2.308
-1.053
-2.261
-51.106

150.721
17.407
12.211
6.102
186.441

186.441

200.572
21.700
15.120
8.505
245.897

245.897

-219.148
-22.000
-15.652
-8.787
-265.587

-265.587

132.145
17.107
11.679
5.820
166.751

166.751

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 7.066 betalende leden (2019: 7.675).
Het aantal ingeschreven leden per 31 december is 7.598 (d.i. incl. 9 gratis leden). 525 leden hebben hun in 2020 ingegane contributie
(nog) niet betaald (2019: 879). 375 van deze leden zijn collectieve leden.
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Verloop ledental 2020
Categorie
AUV
AUV / AMC Alumnipunt
AUV / Kring Andragologie
AUV / Kring van Amsterdamse Economen
Totaal
Gemiddelde contributieopbrengst
per ingeschreven lid vóór afdrachten
(gem. aantal leden 2020: 8.080, 2019: 8,600) **)

31-12-2019
7.158
681
257
465
8.561

31-12-2020
6.284
630
241
443
7.598

32,29

32,87

Nieuw in
2020
988
10
7
37
1.042

Opgezegd in
2020 *)
1.862
61
23
59
2.005

*) Van de 2.005 opgezegde lidmaatschappen zijn er 892 door AUV zelf wegens wanbetaling beëindigd, waaronder 250 collectieve leden
van de Kring Communicatiewetenschap en 302 collectieve leden van de Kring Psychologie. Daarnaast zijn 46 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 2020 bestaat deze groep uit 374 leden (2019: 624).
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: 381 (2019: 330).

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 2020 groot
€ 137.075 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.
De beleggingsopbrengsten over 2020 zijn bij het opmaken van de jaarrekening 2020 van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging
nog niet bekend.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

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 2020

Effect foutherstel contributies 2019
Ongecorrigeerd
2019

Effect
foutherstel
2019

Herberekend
2019

Begroting
2019

% herberekend t.o.v. begroting
Contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
101%
Contributie AMC Alumnipunt
97%
Contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
104%
Contributie Kring Andragologie
100%

185.384
19.923
13.632
7.648

45.484
2.308
1.958
1.356

230.868
22.231
15.590
9.004

228.000
23.000
15.000
9.000

Totaal contributies

101%

226.587

51.106

277.693

275.000

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

90%
99%
100%

8.005
5.494
3.150

2.308
1.958
1.356

10.313
7.452
4.506

11.500
7.500
4.500

95%

16.649

5.622

22.271

23.500

102%

209.938

45.484

255.422

251.500

Totaal afdrachten
Totaal contributies na afdrachten

Contributies
Dit is het deel van de ontvangen contributies dat aan 2020 is toegerekend. De in 2020 ingaande AUV-contributie per lid was € 35
(2019: € 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
2020

Begroting
2020

Herberekend
2019

% t.o.v. begroting
97%
100%
104%
100%

219.148
22.000
15.652
8.787

227.000
22.000
15.000
8.750

230.868
22.231
15.590
9.004

97%

265.587

272.750

277.693

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

100%
105%
104%

10.975
7.900
4.570

11.000
7.500
4.375

10.313
7.452
4.506

Totaal afdrachten

102%

23.445

22.875

22.271

97%

242.142

249.875

255.422

Contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
Contributie AMC Alumnipunt
Contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
Contributie Kring Andragologie
Totaal contributies

Totaal contributies na afdrachten

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

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

31%
93%
102%
32%
7%

Werkelijk
2020
12.343
7.000
14.280
14.814
800

Begroting
2020
40.000
7.500
14.000
47.000
12.000

Werkelijk
2019
37.184
7.201
14.000
35.053
16.621

41%

49.237

120.500

110.059

Specificatie bijdragen kringbudgetten
13.308
1.506
14.814

Bijdragen kringbudgetten
Mutatie bestemmingsreserve kringen

34.742
311
35.053

Algemene kosten
102%
29%
60%

85.141
4.033
4.216

83.400
14.000
7.000

85.450
8.279
5.877

89%

93.390

104.400

99.606

Kosten financiële administratie en jaarrekening
Bankkosten
Overige kosten

100%
168%
58%

10.000
1.676
288

10.000
1.000
500

10.000
1.375
187

Totaal

104%

11.964

11.500

11.562

Bijdrage aan BAU*
Communicatiekosten
AUV-bestuur
Totaal

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.

Resultaat
Bestemming van het resultaat baten en lasten 2020 ad. € 51.051 :
algemene reserve
continuïteitsreserve
éénmalige ophoging kringbudgetten 2021

19.390
6.661
25.000
51.051

*) Conform de samenwerkingsovereenkomst AUV-UvA, dd. september 2015.
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Financiële gevolgen coronacrisis
Door de uitbraak van het coronavirus begin 2020 en de ontstane pandemie zijn de resultaten van de AUV
gedurende 2020 sterk beïnvloed ten opzichte van hetgeen was begroot.
Inkomsten
Het overgrote deel van de leden heeft het lidmaatschap verlengd gedurende 2020. Het aantal opzeggingen ligt
echter aanzienlijk hoger in vergelijking met opzeggingen gedurende voorgaande jaren. Het aantal nieuwe
aanmeldingen is daarnaast teruggelopen. Het totale aantal leden toont hierdoor een sterke daling ten opzichte van
voorgaande jaren (zie ook Grafiek 1). De AUV heeft daarnaast geen specifieke inkomsten verkregen uit
activiteiten, zoals workshops, trainingen en andere evenementen.
Uitgaven
De activiteiten van de vereniging worden hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Een groot deel van
de activiteiten ligt stil als gevolg van de genomen overheidsmaatregelen. Daarnaast kunnen diverse projecten niet
worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk gepland. Uitgaven voor activiteiten zijn hierdoor significant lager: van
het begrote totaalbedrag van € 120.500 voor activiteiten is gedurende 2020 slechts € 49.237 (41%) besteed. De
vaste lasten zijn nagenoeg gelijk gebleven.
Verwachting 2021
De verwachting is dat de bovengenoemde ontwikkelingen zich in 2021 grotendeels zullen voortzetten en het
resultaat van de AUV verder zullen beïnvloeden. De uiteindelijke impact zal mede afhangen van de wijze en de
snelheid waarop het coronavirus kan worden beheerst en de overheidsmaatregelen die hiertoe genomen worden
kunnen worden afgebouwd. Het bestuur verwacht dat de continuïteit van de vereniging voldoende is gewaarborgd,
mede dankzij de reserves die zijn opgebouwd en het vertrouwen van de leden naar de toekomst toe.

Grafiek 1. Toelichting:
Tot de betalende leden (doorgetrokken lijn) worden in bovenstaande analyse alle lidmaatschappen gerekend van leden die
hun contributie uit eigen middelen betalen. De coronacrisis heeft ̶ naar alle waarschijnlijkheid ̶ aanzienlijk effect op deze
groep. De grafiek toont dat het aantal betalende leden in een jaar tijd sterk gedaald is ten opzichte van voorgaande jaren,
terwijl eerder een stabiele tot licht dalende trend zichtbaar was. Deze dalende trend zet zich naar verwachting voort in 2021.
Het totale aantal leden (stippellijn) wordt gevormd door het aantal betalende leden aangevuld met de collectieve
lidmaatschappen. Deze lidmaatschappen worden via collectieve middelen betaald, zoals de lidmaatschappen UvAsenioren en de gratis lidmaatschappen aangeboden vanuit de opleidingen Communicatie en Psychologie. Mutaties in
deze aantallen worden veroorzaakt voor beleidswijzigingen die niet gerelateerd zijn aan de coronacrisis.
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Kengetallen

Contributie en ledental
De contributie voor het verenigingsjaar 2020 bedraagt 35 euro voor AUV-leden en voor combinatieleden
AUV / AMC Alumnipunt, AUV / Kring Andragologie en AUV / Kring van Amsterdamse Economen.
31-dec-19

31-dec-20

195.791

204.527

8.736

4,5%

8.561

7.598

-963

-11%

Aantal geregistreerde alumni
Aantal AUV-leden

Verschil Verschil %

Verloop ledental in 2020
Categorie

31-12-2019

31-12-2020

Nieuw in
2020

Opgezegd
in 2020

AUV

7.158

6284

988

1.862

AUV/AMC Alumnipunt

681

630

10

61

AUV/Kring Andragologie

257

241

7
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AUV/Kring van Amsterdamse Economen

465

443

37

59

Totaal

8.561

7.598

1.042

2.005

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:
Postadres:

Spui 21, Amsterdam
Postbus 94325, 1090 GH Amsterdam

T:
E:
WWW:

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

IBAN:
BIC:
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Bijlage – Verslagen alumnikringen

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
37

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Berno Bucker
Doris Dijksterhuis
Annemarie Hoorn
Vincent Tijms

Lid van bestuur
sinds
2015
2016
2018
2016

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
algemeen lid
algemeen lid (vanuit
bestuur opleiding)

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
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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AMC Alumnipunt
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

AMC Alumnipunt
alumni@amc.nl
630

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

Lid van
bestuur sinds

Functie

Afgetreden op
1-1-2020

Functie
penningmeester

voorzitter
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Dr. Caroline Aalbers

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

4
www.amc.nl/web/leren/alumni/alumnipunt-1/amc-alumnipunt
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Kringactiviteiten
21-3-2020

AMC Alumni Actueel (helaas geannuleerd vanwege COVID-19)

Tijdens deze bijeenkomst van het AMC AlumniPunt zouden de meest spectaculaire ontwikkelingen van
Medische Onderwijs, Onderzoek en Patientenzorg nu en morgen centraal staan.
Er waren ruim 180 aanmeldingen binnengekomen maar helaas moest deze bijeenkomst 2 weken voor aanvang
worden geannuleerd vanwege COVID-19.

2-11-2020

test sessie - AMC Alumni bijeeenkomst (webinar)

Om de AMC Alumnipunt Leden de mogelijkheid te geven om te oefenen met het deelnemen aan een MS Live
Event, is er een test sessie georganiseerd. Tijdens deze test sessie is de film ‘Een wandeling lop WG-terrein
(met Johan Vreeken) en op het BG-terrein (met Tontin van Leeuwen’ vertoond. Bij vragen konden de AMC
Alumnipunt leden telefonisch of per email contact opnemen met het AMC Alumnipunt secretariaat.

5-11-2020

AMC Alumni bijeeenkomst (webinar)

Vanachter de computer konden de AMC Alumni Punt leden luisteren naar prominente sprekers over:
- Het Amsterdam UMC tijdens COVID-19;
- Het tekort aan beschermingsmiddelen. Inkoop in een nieuwe werkelijkheid;
- Onderzoek naar actieve en passieve vaccinatie tegen COVID-19;
- COVID-19 vanuit klinisch perspectief;
- Het Coronaresearchfonds;
en een gefilmd interview met prof. dr. Hugo Heymans, emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde.
AMC AlumniPunt leden hoefden zich niet aan te melden maar konden deelnemen via de gestuurde link.
Het aantal ‘viewers’ was 75 personen (maar de werkelijke aantallen kunnen hoger liggen aangezien
je ook samen, of met meerdere, kunt kijken via de computer).

3-12-2020

Amsterdam UMC & COVID-19: Unorthodox Teams, Accelerating Science
(webinar)

Alle AMC Alumnipunt leden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het online evenement over COVID-19
onderzoek in het Amsterdam UMC.
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Andragologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Andragologie
andragologie@uva.nl
241

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam

Lid van bestuur
sinds
2020
2011
2016
2016
2016
2018

Drs. Dhian Sioe Lie
Drs. Gerrit Kappert
Drs. Evelien ten Napel
Dr. Gerard Donkers
Drs. Paul Oomen
Drs. Dinie Goezinne

Functie
voorzitter
penningmeester
secretaris (per 1 aug)
algemeen lid
bestuurslid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Prof. dr. René Hoksbergen
Drs. Wilfred Diekmann
Drs. Truus Ophuysen

Afgetreden op
23 maart 2019
1 augustus 2019
4 november 2020

Functie
algemeen lid
secretaris (tot 1 aug)
algemeen lid

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

Kringactiviteiten
Fragment uit het jaarverslag 2020 Kring Andragologie:
1. Bijeenkomsten
14-1-2020

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 2020. Vervolgens volgde een ‘kijkje in keuken van het Kringprogramma’. Verschillende docenten hielden
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een korte inhoudelijke inleiding op de programma’s: Nico Koning (/Hans Achterhuis) en Dorien DeTombe
(/Cor van Dijkum).
14-1-2020

Ledenvergadering

De vergadering stond gepland voor 21 maart 2020 in de Eggertzaal van de Nieuwe Kerk, maar hebben wij
vanwege de Corona-situatie moeten verplaatsen naar 4 november 2020. Deze ledenvergadering op 4
november vond online plaats via Zoom. Aantal deelnemers: 26.
2. Lezingen
Masterclass Maatschappelijke Complexiteit. Januari 2020 t/m juni 2020.
In de maanden januari tot en met juni 2020 hebben tien bijeenkomsten van de Masterclass Maatschappelijke
Complexiteit plaats gevonden. Docenten waren: Dorien DeTombe en Cor van Dijkum. Daarin werd
uitgebreid kennis gemaakt met de wijze waarop met hulp van de COMPRAM-methode complexe
maatschappelijke problemen kunnen worden geanalyseerd en aangepakt. De casuïstiek uit hun eigen praktijk
die de deelnemers in de cursus inbrachten bleek zowel voor de theorie, de methode en de oefeningen
illustratief en leerzaam. Zij gaf ook aanleiding tot levendige uitwisselingen van informatie en ervaringen
tussen de deelnemers en docenten. De bijenkomsten vonden voor een deel fysiek in onderwijsruimten van de
UvA, voor een ander deel vanwege de coronamaatregelen via Internet met behulp van de software ZOOM.
Aantal deelnemers: 4.
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 én 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.
N.B.: op 24 maart 2020 & 2 april 2020 stonden als onderdeel van een nieuwe editie Capita Selecta Sociaal
Domein twee colleges gepland. Deze hebben wij vanwege de Corona-situatie verplaatst naar 9 maart 2021
(Naar democratiserende sociaal werk praktijken door Jeroen Gradener) en 25 maart 2021 (Gloedvol
samenleven in morele diversiteit door Sawitri Saharso). De twee colleges zullen hoogstwaarschijnlijk
online plaatsvinden en ook op locatie als de situatie het t.z.t. toelaat.
Collegereeks Omgaan met Ressentiment 2020/2021. Februari 2020 t/m 2021
Ressentiment is gestolde onvrede. Het thema ligt in het verlengde van de studie over geweldbeteugeling van
Achterhuis/Koning in het boek De kunst van het vreedzaam vechten. In deze collegereeks behandelt docent
en filosoof Nico Koning samen met de deelnemers een aantal nieuwe teksten met nieuwe gedachtegangen,
gecombineerd met teksten van de verschillende gastsprekers. De eerste drie colleges vonden plaats op de
UvA. Vanwege Corona zijn de resterende colleges die gepland stonden t/m mei verplaatst naar het najaar. In
oktober hebben wij de collegereeks kunnen hervatten. Met hybride onderwijs: op 21 oktober en 28 oktober
vonden de colleges zowel online (via Zoom) als op locatie (Huis van de Wijk Buitenveldert) plaats. Op 11
november vond het college uitsluitend online plaats. De volgende gastsprekers namen deel: Paul Oomen,
Gertie Blaauwendraad, Wytske Versteeg en Jeroen Oomen en Stijn Sieckelinck. De laatste twee colleges
vinden plaats eind januari/begin februari 2021. Aantal deelnemers: 17.
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Antieke Cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Antieke Cultuur
op aanvraag beschikbaar via auv@uva.nl
110

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
114

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

Lid van
bestuur sinds
2002
2011
2017
2017
2019

Functie

Afgetreden op
27-4-2020

Functie
algemeen lid

voorzitter
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Drs Roelof Insink

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook

6
alumni.uva.nl/auv/kringen/antropologen/antropologen
Alumni Antropologie Amsterdam (ANCA)
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Kringactiviteiten
19-3-2020
Nederlanders in Brazilië. Lezing door cultureel antropoloog Renate Stapelbroek en
documentaire maker Carmen Fernald.
“Bijna een half miljoen Nederlanders besluit in de naoorlogse jaren het land te verlaten om elders een nieuw
bestaan op te bouwen. Hun motieven lopen uiteen van gebrekkige economische omstandigheden tot angst
voor overbevolking en het communisme. Gestimuleerd door de Nederlandse overheid ontstaat er in de periode
1945-1967 een uitgebreid emigratiebestel dat vooral agrariërs en laag- en ongeschoolde arbeiders aanmoedigt
te emigreren.
Hoe gaan Nederlandse emigranten en hun nakomelingen om met hun migratieverleden? Wat vinden zij
belangrijk om in herinnering te houden en hoe doen ze dit? Welke betekenissen geven zij daar aan? En hoe
zit dat met degenen die naar Nederland zijn teruggekomen?”
Deze lezing is helaas geannuleerd wegens Corona. We hebben verder geen pogingen gedaan om online of
iets met andere kringen te organiseren.

Bijdrage voor tijdschrift Cul
Anca levert 4 keer een bijdrage aan een thema van het tijdschrift Cul. Dat wil zeggen we zorgen voor een
antropoloog die geïnterviewd kan worden over het gekozen thema.
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Amsterdam Society for Medical Scientists (ASMSS)
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Amsterdam Society for Medical Social Scientists (ASMSS)
op aanvraag beschikbaar via auv@uva.nl
21

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam

Lid van
bestuur sinds

Aleksi Hupli
Conor McCann
Jessica Love
Timur Alaeddinoglu
Arianne Injeian

Functie
President
Vice President
Treasurer
Communications
Outreach
Coordinator

Afgetreden bestuursleden
Naam
Sanne Gommers
Kathryn James
Lucinda Bertels

Afgetreden op Functie
Nov’20
Nov’20
Nov’20

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

https://alumni.uva.nl/en/alumni-association-auv/auv-alumnicircles/asmss/asmss.html
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Biologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Biologie
biologie-auv@uva.nl
79

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
Website
Facebook
LinkedIn

https://alumni.uva.nl/auv/kringen/kring-biologie/biologie.html
https://www.facebook.com/groups/756471824493059/
https://www.linkedin.com/groups/8573408/
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Biomedische Wetenschappen
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Biomedische Wetenschappen
bmw-auv@uva.nl
56

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Tanne van der Wal, Msc

Lid van
bestuur sinds
2018

Functie

Afgetreden op

Functie

bestuurslid

Het kringbestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
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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Communicatiewetenschap
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Communicatiewetenschap
cs-auv@uva.nl
550

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

Lid van
bestuur sinds
2018
2019

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
Website
Facebook

alumni.uva.nl/auv/kringen/communicatiewetenschap/
communicatiewetenschap
www.facebook.com/uvaalumnics
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Alumni Network Conservation and Restoration
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Alumni Network for Conservation and Restoration
uva.conservation.alumni@gmail.com
71

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Sanneke Stigter
Marjolein Koek
Melissa Daugherty
Anniek Manshanden
Ellen van Bork
Vidar Thijssen

Lid van
bestuur sinds
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☐
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
Newsletter

1
https://alumni.uva.nl/en/alumni-association-auv/auv-alumnicircles/conservation-and-restoration/conservation-andrestoration.html?origin=G0ZxQYIzSFCJXUbGrahUQw
LaPosta mailing
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Kringactiviteiten
31-1-2020

New Years Drinks

The Alumni Network Conservation and Restoration celebrated the beginning of the new year together with
its members over drinks at the UvA Conservation and Restoration department.

30-10-2020

Excursion Blacksmith’s Guild Sint Eloyen Gasthuis – uitgesteld tot 2021

Members of the Alumni Network Conservation and Restoration are invited to a private viewing of the Sint
Eloyen Gasthuis in Utrecht. The Sint Eloyen Gasthuis in Utrecht is the only surviving guild house in the
Netherlands. Since 1440, the brothers of the Blacksmith's Guild of St. Eloy gathered in this house, where the
sick and poor guild brothers were also cared for in and around the house, functioning as a kind of hospice.
The Blacksmiths' Guild has continued uninterrupted to the present day, making it one of the oldest surviving
organizations from the Middle Ages worldwide. C&R alumnus Thomas Michgelsen will be our guide and
will welcome us for closing drinks at the house.

Admin: Website
Op de website is een archief gemaakt voor de Newsletters. Leden en niet-leden kunnen de Newsletters daar
raadplegen voor de geschiedenis van de kring.

Extra: Attentie
We hebben een attentie voor de leden voorbereid waarvan de mailing in 2021 zal plaatsvinden.

Admin: Wervingsbrief Alumni C&R herzien
Er is een nieuwe beter passende welkomstbrief geformuleerd, omdat MA alumni wel al lid kunnen worden
van de kring maar nog niet zijn afgestudeerd als restaurator, waarvoor ze nog een tweejarig Advanced
Professional Programme moeten volgen. We willen ze laten weten dat ze al aan hun netwerk kunnen bouwen,
omdat ze voor de UvA al alumni zijn. De standaard tekst is daarom aangepast en in het Engels gesteld, voor
de Engelstalige opleiding.
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CRG International
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

CRG International
info@crg-international.org
opgericht november 2020, in wervingsfase

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Vikki de Jong
Alexandra Graszk
Eva Verschuur
Daan Dura
David Laws

Lid van bestuur
sinds
2020
2020
2020
2020
2020

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
coördinator
docent-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

☒

LinkedIn

https://alumni.uva.nl/en/alumni-association-auv/auv-alumnicircles/crg-international/crg-international
https://www.linkedin.com/groups/13649356/
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Cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Cultuur
kringcultuur@gmail.com
90

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Leonie Wingen, MA
Dr. Dos Elshout (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

3
alumni.uva.nl/alumniservices/auv/cultuur/cultuur
www.facebook.com/KringCultuur/
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Kringactiviteiten
6-2-2020

Balletvoorstelling Frida Kahlo en borrel

Balletvoorstelling in de Stopera over de iconische kunstenares Frida, een van de meest intrigerende
kunstenaars van de 20e eeuw, van choreografe Lopez Ochoa. Aansluitend vond een borrel plaats met de
aanwezige leden. [NB de kaarten zijn gekocht in 2019 en geboekt op dat budget. De activiteit vond in 2020
plaats, waardoor de kosten voor de borrel geboekt zijn op 2020.]

22-5-2020

Online cursus duurzaamheid

In tijden van corona zijn velen bezig met bewustwording van hun eigen levensstijl en kijken we kritischer
naar de keuzes die we maken. The Sustainability Challenge helpt hierbij op het gebied van duurzaamheid. In
een challenge van 10 dagen werden deelnemers uitgedaagd, aan de hand van informatie, opdrachten, tips en
tools, om stappen te zetten naar een meer duurzame levensstijl. Vijftien deelnemers deden mee.

3-12-2020

Online cultuurborrel

De cultuurborrel vond dit keer online plaats met een klein groepje deelnemers. Elke deelnemer vertelde hoe
ze het afgelopen jaar hun werk in de cultuursector hebben ervaren in de coronasituatie. Het was waardevol
om dit met elkaar te delen. [Geen kosten voor deze activiteit]
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Vrienden van de Duitse Taal en Cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Vrienden van de Duitse Taal en Cultuur
alumni.duits-fgw@uva.nl
82

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
dr. Elisabeth Meyer
Thomas de Vries
dr. Klaus Gille
drs. Deborah Herwald
dr. Ansgar Mohnkern
drs. Marinus Pütz
Julia Bresser
Swantje Hanke
Cars de Rooij
Trixie Hölsgens

Lid van
bestuur sinds

Functie

Afgetreden op

Functie

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

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☐
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
Newsletter

1
https://alumni.uva.nl/en/alumni-association-auv/auv-alumnicircles/conservation-and-restoration/conservation-andrestoration.html?origin=G0ZxQYIzSFCJXUbGrahUQw
LaPosta mailing
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Kringactiviteiten
2-4-2020

Opera Mahagonny (Brecht/ Weill) en lezing (afgelast)

In het voorjaar van 2020 zou Mahagonny (tekst Bert Brecht, muziek K. Weill) door de Nationale Opera in de
Stopera Amsterdam worden opgevoerd. De Vriendenkring Duits had een programma rond deze opera op
donderdag 2 april gepland.
17:30 tot 18:30 uur: Lezing Brecht en de Weimarer Republik in het P.C.Hooft-Huis.
19:15 tot 19:50 uur: Inleiding Mahagonny door De Nationale Opera.
20:00 uur tot 22:45 uur Voorstelling Mahagonny.
Helaas kon deze activiteit wegens corona geen doorgang vinden. [Wel hadden zich ca. 30 opgegeven].

12-11-2020

Nietzsche avond – online. Lezing en gesprek

In het najaar zijn we wegens corona online gegaan. Op 12 november heeft dr. Henk Harbers (Reichsuniversität
Groningen) een lezing over het werk van de Duitse filosoof Nietzsche gehouden. De titel van de lezing:
“Dogmatische Elemente im Denken des “freien Geistes” Nietzsche? Plädoyer für eine kritische Lektüre“.
Coreferent prof. dr. Helmut Heit, Klassik Stiftung Weimar, heeft op Harbers bijdrage gereageerd. Aansluitend
was er de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen. De avond duurde van 19:30 tot ca. 21:15.
Deelnemers: ca. 25.
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Kring van Amsterdamse Economen (KAE)
Naam Vereniging
Contactgegevens
Aantal leden

Kring van Amsterdamse Economen (KAE)
secretariaat@kae.nl
443

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam

Lid van
bestuur sinds

Bert Aukema
Henk van der Zwaag
Nol Westermann
Roderick Veldhuizen
Vincent Wanders

Functie

2019
2019

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden op
2020
2020

Functie
secretaris
algemeen lid

2019

Afgetreden bestuursleden
Naam
Annette Dekker
Alex Grassi

Fragment uit het jaarverslag, door: Henk van der Zwaag, secretaris KAE, december 2020.
Bestuurszaken
Secretaris Annette Dekker heeft per 17 november 2020 het einde van haar bestuurstermijn bereikt en is
afgetreden. Het bestuur heeft besloten Henk van der Zwaag per deze datum tot secretaris te benoemen.
Bestuurslid Alex Grassi is eveneens per 17 november afgetreden vanwege het bereiken van het einde van zijn
tweede bestuurstermijn. Het bestuur heeft besloten om geen vacature te stellen voor de afgetreden
bestuursleden, omdat met de huidige vijf leden de bestuursactiviteiten voldoende kunnen worden geborgd.
Voorzitter Bert Aukema bereikt per maart 2021 het einde van zijn bestuurstermijn. De ALV heeft ermee
ingestemd dat hij in functie zal blijven tot de ALV in 2021, die naar verwachting in het voorjaar zal
plaatsvinden. Bij de zoektocht naar een opvolger zijn eind 2020 door het bestuur de eerste stappen gezet.
Het bestuur heeft in de genoemde periode 4 keer formeel (online) vergaderd (op 6 april, 8 juni, 24 augustus
en 26 oktober 2020). Daarnaast heeft het bestuur regelmatig onderling contact gehad per mail, whatsapp en
telefoon. De belangrijkste onderwerpen ter bespreking waren de voorbereidingen van de kringactiviteiten en
de invloed van de corona-epidemie daarop, ontwikkelingen in het ledenbestand en de jaarstukken.
In de beschreven periode heeft één (online) ledenvergadering plaatsgevonden op 1 oktober 2020 (ALV).
Het bestuur was vertegenwoordigd bij de opening van het academisch jaar en de AUV-dag. Ook hebben
enkele bestuursleden deelgenomen aan de (online) Kringbestuurdersavond, een overleg tussen het AUVbestuur en bestuursleden van de kringen en de Alumni-bijeenkomst ‘De Psyche van de stad’.
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Kringbijeenkomsten
vrijdag 24 januari 2020
Nieuwjaarsbijeenkomst in de Molen van Sloten te Amsterdam met als gastspreker professor doctor Alexander
Rinnooy Kan. Het thema van de lezing was ‘Het samengaan van glorieuze welvaart en maatschappelijke
misère’. Er waren 49 deelnemers aanwezig bij deze bijeenkomst.
Het bestuur had evenals in voorgaande jaren voor dit jaar een aantal interessante bijeenkomsten gepland. Op
22 april zou samen met de kring Andragologie de Alumni talk worden gehouden met als onderwerp ‘De
economische en culturele kracht van Nederland binnen Europa’. Als gevolg van de uitbraak van de
coronaepidemie en lockdown vanaf medio maart moest deze bijeenkomst worden
gecanceld. Dit gold ook voor de ALV die eind mei in de start-up village in Amsterdam was gepland.
Toen in de loop van de zomer door de daling van het aantal coronabesmettingen een terugkeer naar een meer
normale situatie werd verwacht en de perspectieven voor het organiseren van bijeenkomsten op locaties beter
werden, leek de geplande Alumni talk samen met de kringen Cultuur en Kunstgeschiedenis door te kunnen
gaan. Deze zou op 3 november in De Balie in Amsterdam plaatsvinden, met als thema ‘De Kunstmarkt Nu’.
Onder andere kunstkenner Jan Six zou hierbij gaan spreken over de aankoop van Rembrandts’ Marten en
Oopjen. Toen medio oktober zich de tweede coronagolf aandiende, moest ook deze bijeenkomst helaas
worden gecanceld.
Het bestuur heeft in 2020 afgezien van het organiseren van online kringbijeenkomsten. De belangrijkste
redenen hiervoor waren dat de onderwerpen minder goed tot zijn recht komen bij een online event en de
geringere interesse voor het volgen van onlinebijeenkomsten.
H.K. Nieuwenhuisprijs 2019
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. In principe wordt elk jaar
een prijs uitgereikt waarbij de winnaar een bedrag ontvangt van € 2.250,-.
De scriptieprijs 2019 is op 12 februari 2020 uitgereikt aan Luca Mossink tijdens het ASE NEXT! event. Hij
kreeg deze prijs voor zijn scriptie: 'Judge behaviour in a poetry competition: humans vs artificial intelligence'.
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Engelse Taal en Cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Engelse Taal en Cultuur
engels-auv@uva.nl
73

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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Europese Studies
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Europese Studies
kes-auv@uva.nl
111

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Dilek Karaagacli
Santje van Londen
Sophie Logothetis
Viktoria Simon

Lid van
bestuur sinds
2016
2019
2019
2019

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

https://alumni.uva.nl/auv/kringen/europese-studies/europesestudies.html
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Franse Taal en Cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Franse Taal en Cultuur
alufra-fwg@uva.nl
91

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

Kringactiviteiten
17-4-2020

Theaterconcert Une belle histoire met etentje

Gecanceld. Helaas werd vanwege de coronacrisis het Theaterconcert Une Belle Histoire afgelast, dat
onderdeel uitmaakte van het festival Vive la France. De avond is verschoven naar 27 maart, maar de
alumnikring Frans is nog steeds voorzichtig met de alumni Frans en heeft geen kaarten besteld.
Verder zijn er dit jaar geen activiteiten georganiseerd, ook niet online. Vanwege de lockdown aan het eind
van 2020 heeft er geen bestuursetentje plaatsgevonden. In 2021 hopen we de activiteiten weer op te starten.
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Sociale Geografie en Planologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Sociale Geografie en Planologie
geografie-planologie-auv@uva.nl
195

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

Lid van
bestuur sinds
2012
2017
2017
2016
2013
2012
2012

Functie

Afgetreden op
1-7-2020

Functie
penningmeester

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

Afgetreden bestuursleden
Naam
Luc Keller

Communicatie
Gebruikt
☐
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
LinkedIn

alumni.uva.nl/auv/kringen/geografie-planologie/geografieplanologie
www.facebook.com/kringgeografieplanologie.uva
www.linkedin.com/groups/69228
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Holocaust & Genocidestudies
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Holocaust & Genocidestudies
op aanvraag beschikbaar via auv@uva.nl
8

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
E-mailuitnodiging
Website
Facebook

3
alumni.uva.nl/auv/kringen/holocaust-genocidestudies/ holocaustgenocidestudies
https://www.facebook.com/groups/368376336577272

Kringactiviteiten
12-3-2020

“Meet the Alumni”

Net voor de echte lockdown en problemen rondom COVID begonnen, organiseerde de HGS Alumnicommissie van Holocaust & Genocidestudies een borrel in P96 voor zowel huidige studenten als reeds
afgestudeerden van onze master. Tijdens deze informele borrel hebben drie alumni een kort praatje gehouden
over hun carrière na HGS. Het ligt niet al te voor de hand waar HGS-alumni terecht komen en we wilden
daarom op deze manier hier wat meer licht op laten schijnen. Daarnaast was het een leuke manier om weer in
contact te komen met elkaar. Het was een leuk bezochte borrel met veel huidige studenten een zeker ook een
aantal alumni.
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Alumnikring voor Bètagamma en Future Planet Studies (IANA)
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

IANA
interdisciplinairalumninetwerk@gmail.com
40

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/

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)
op aanvraag beschikbaar via auv@uva.nl
59

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

Functie

voorzitter
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
penningmeester
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

alumni.uva.nl/auv/kringen/iann/iann
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Italiaanse Taal en Cultuur
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Aluminati, Kring Italiaanse Taal en Cultuur
alumnikringitaliaans.uva@gmail.com
47

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam

Lid van
bestuur sinds
2017
2014
2015
2017
2017
2020
2021

Ineke Vedder
Enzo Lo Cascio
Vivian Kleyn
Nina Spanjer
Marcella Mul
Ria Wijland
Alma Spruit

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

Afgetreden bestuursleden
Naam
Margriet van Oerle

Afgetreden op Functie
1-9-2020
secretaris

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
LinkedIn
Via opleiding

2
alumni.uva.nl/auv/kringen/italiaans/italiaanse-taal-en-cultuur
www.facebook.com/Alluminati.Italiaans
https://www.linkedin.com/groups/8172624/
Kanaal via opleidingen Italië Studies

Kringactiviteiten
18-11-2020

Online lezing “Barok in Rome”

Circa 80 geïnteresseerden luisterden naar de lezing van Warja Tolstoj, hoofdredactrice van het tijdschrift
Roma Aeterna. Via kunstwerken, architectuur, muziek en eten liet ze de artistieke slimmigheden zien die
kunstenaars van de barok toepasten om de zintuigen van het publiek te prikkelen.

14-12-2020

Vertaalwedstrijd met online presentatie en prijsuitreiking

17 Alumni en studenten zijn de uitdaging aangegaan om een tekst van de columnist Gabriele Romagnoli te
vertalen. De bespreking van de resultaten van de prijsuitreiking, door de docenten Italiaans Linda Penning en
Elio Baldi, is gevolgd door 36 mensen.
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Kunstgeschiedenis
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kunstgeschiedenis
info@kringkunstgeschiedenisuva.nl
212

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

Lid van
bestuur sinds
Juni 2019
Sept 2018
Sept 2018
Sept 2018
Dec 2020

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

4
alumni.uva.nl/auv/kringen/kunstgeschiedenis/kunstgeschiedenis

Kringactiviteiten
19-3-2019

Several Sides of Selfies

Alumni Talks in samenwerking met Kring Mediastudies in Museum van Loon, afgezegd vanwege lockdown.

23-9-2020

Design in het Stedelijk Museum

Presentaties van drie conservatoren over de collecties van het Stedelijk museum onder voorzitterschap van
Paul Faber, met aandacht voor het design in de huizen van alumni.

6-10-2020

Release ‘Several Sides of Selfies’, de film, in het collectiegebouw van Eye

De verfilming van de oorspronkelijke lezingen door Cas Steketee
https://www.youtube.com/watch?v=wvzTgt_Oj0E
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is nu meer dan 850x bekeken:

Mediastudies
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Mediastudies
mediastudies-auv@uva.nl
95

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

Lid van
bestuur sinds
2016
2016
2016
2016
2018
2019

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
Website
Facebook

alumni.uva.nl/auv/kringen/mediastudies/mediastudies.html
www.facebook.com/AlumnikringMediastudies/

Kringactiviteiten
06-10-2020

Alumni Talks ‘Several Sides of Selfies’, de film

Het oorspronkelijke programma van deze Alumni Talks is omgevormd tot film en is te bekijken via:
https://www.youtube.com/watch?v=wvzTgt_Oj0E
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Natuurkunde
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Natuurkunde
Natuurkunde-alumni@list.uva.nl
140

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
Website
LinkedIn

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

58

Neerlandistiek
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Neerlandistiek
neerlandistiekuva@gmail.com
192

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

Lid van
bestuur sinds
2018
2018
2018
2019

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

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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NT2: Nederlands als Tweede Taal en Meertaligheid
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Nederlands als Tweede Taal en Meertaligheid
uvant2alumnikring@gmail.com
9

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

Functie

voorzitter
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook

2
alumni.uva.nl/auv/kringen/kring-nt2/nt2
Privé groep op facebook

Kringactiviteiten
10-3-2020

Lezing Spui25 - De nieuwe inburgeringswet

Op 1 januari 2022 is het zover: dan is de nieuwe inburgeringswet een feit. Wat verandert er en wat betekent
dit voor gemeenten en inburgeringsplichtigen? Maartje Groot van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gaf een inspirerende en heldere lezing voor een vol Spui25.

19-11-2020

Online alumni-NT2 pubquiz

Wie kent alle ins en outs van de nieuwe inburgeringswet? Wie is een wandelende encyclopedie als het gaat
om wetenswaardigheden over het Nederlands? De NT2 pubquiz was een geslaagd evenement waar alumni
met elkaar konden bijpraten én konden strijden voor een mooie prijs. En volledig coronaproof!
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OS3 / System and network engineering
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring OS3 / System and network engineering
op aanvraag beschikbaar via auv@uva.nl
19

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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Politicologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Alumnikring Politicologie
akpoliticologie@gmail.com
309

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
mr. Jasper Groot
Ramón Valk, MSC
Randy Dommerholt, MSC
mr. drs. Marco Hofman

Lid van
bestuur sinds
2016
2017
2020
2020

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
penningmeester
algemeen lid
secretaris

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt Soort
E☒
mailuitnodiging
Website
☒
Facebook
☒
LinkedIn
☒

2
alumni.uva.nl/auv/kringen/politicologie/politicologie.html
www.facebook.com/uvaalumnikring.politicologie
www.linkedin.com/groups/130673/

Kringactiviteiten
17-2-2020

Alumni-avond Carrièreweek

Alumni-activiteit in samenwerking met Studievereniging Machiavelli. Als onderdeel van de carrièreweek
vertelden enkele alumni over hun professionele carrière. Afgesloten met een etentje en borrel.

14-10-2020

Aandacht voor overlijden Marina Landwehr

Binnen de Kring en bij Folia aandacht gevraagd voor het overlijden van de ‘moeder van het Atrium’, Marina
Landwehr. Heeft bijgedragen aan een succesvolle crowdfundingactie voor onder meer een rouwadvertentie,
waaraan de Alumnikring ook zelf heeft gedoneerd.
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Psychobiologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Psychobiologie Alumnikring
psychobiologie-auv@uva.nl
41

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

Functie

penningmeester
voorzitter
algemeen lid
algemeen lid
secretaris
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam

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

Kringactiviteiten
Gehele jaar

Psychobiologie slabbetjes voor PBabies

Ook dit jaar hebben we aardig wat slabbetjes weggeven aan alumni die recent ouder zijn geworden. Naast dat
het erg leuk is om dit te ontvangen hebben we ook gevraagd om een foto die op social media gezet kon worden
om zo wat meer online interactie te genereren.
17-1-2020

Alumnidiner

Een avondvullend programma voor de Psychobiologie alumni waarbij gezelligheid en reünie centraal staat.
Dit jaar zijn wij genoodzaakt het evenement naar 2020 te verplaatsen vanwege persoonlijke omstandigheden
in het leven 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 aspirant lid zullen
wij in januari 2020 het alumnidiner organiseren. Dit jaar nodigen wij ook de alumni van de masters
neurobiologie uit. Wij regelden de locatie, programma en logistiek daaromheen. Een dergelijk evenement
organiseren wij nu al enkele jaren met veel succes.
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Psychologie
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Psychologie
alumnikring-psy-fmg@uva.nl
744

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

Lid van
bestuur sinds
2013
2016
2016
2016
2017
2020

Functie

Afgetreden op
februari 2020

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
gastlid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Renée Veldhuis, MSc

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
Website
Facebook
LinkedIn

alumni.uva.nl/auv/kringen/psychologie
UvA Psychologie
UvA Psychologie

Kringactiviteiten
Fragment uit het jaarverslag 2020 van de alumnikring Psychologie:
Beleid en activiteiten
Het kringbestuur Psychologie is in het jaar 2019 beleidsmatig doorgegaan op de ingeslagen weg. Te weten de
organisatie van activiteiten en evenementen voor verschillende leeftijdsgroepen. In het vorige verslag werden
deze als volgt aangeduid: (1) net-afgestudeerden, (2) nijvere werkers, de middengroep, en (3) pensionairs.
Voor alle groepen stonden activiteiten op het programma:
Maart. Feestelijke Lancering LinkedIn-netwerk A&O. Werktitel: Hoe mijn studie in mijn baan van pas komt.
De linkedingroep had op dat moment al 100 leden. Geplande datum voor het feest was 12 maart, geplande
gastspreker o.m. K. Veringa, gepland thema ‘Career Journey’. De organisatie en presentatie van de
linkedingroep is door Doortje in een draaiboek beschreven. Het evenement is vooralsnog niet doorgegaan.
Mei/juni. Reünie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Master Sport en Prestatie (A&O). De
organisatie -met steun van de alumnivereniging- was al in een gevorderd stadium. Geplande locatie:
Universitair Sportcentrum; er was een middagprogramma met spreker gepland evenals een beach-volleybal
toernooi. Ook stond een save the date voor 12 juni op de rol. De organisatoren van het lustrum stelden
aanvankelijk het evenement uit tot na de zomer. Ook toen echter viel niet te overzien op welke termijn hoeveel
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belangstellenden op welke afstand van elkaar in een ruimte welkom waren. Om die reden zullen de
organisatoren pas een nieuwe datum vaststellen wanneer er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de
crisis.
September. Ook het netwerken van en met pas-afgestudeerden -Werktitel ‘Hoe gaat het nu met…? En jou?’is op de lange baan geschoven.
Oktober. Retrospectief van het werk van Don Mellenbergh. Dit vond op 16 oktober 2020 in aangepaste vorm,
online plaats (zie bijlage 1).
November. Ook de eerste onlinebijeenkomst van het alumninetwerk WOP (Work & Organizational
Psychology) vond online plaats (zie bijlage 2).
Reünie
Voortbouwend op de reünie Ontwikkelingspsychologie (november 2018), heeft het alumnibestuur ook andere
programmagroepen van de Afdeling Psychologie bereid gevonden een reünie te organiseren. In de komende
vijf jaar waren gepland.
2020. Ma Sport en Prestatie van de PG Arbeids- en Organisatiepsychologie. Deze ging zoals hierboven
vermeld niet door.
2021. PG Brein en Cognitie,
2022/ 2023 en 2025 Psychologische Methodenleer, Sociale Psychologie en Training and Development
2024. PG Ontwikkelingspsychologie.
Het Alumnikringbestuur Psychologie levert een succesvol gebleken draaiboek voor de organisatie.
Voornemens voor 2021
Het bestuur zal zich in 2021 bezighouden met uitgestelde en nieuwe plannen. Zo staan voor het komende jaar
2021 tenminste een reünie en een retrospectief op het programma, evenals een of meerdere
netwerkbijeenkomsten.
Reünie: Ma Sport en Prestatie; eventueel PG Brein en Cognitie.
Retrospectief: Rita Vuyk en/of Walter Everaerd
Netwerken: A&O pas afgestudeerden, of recent afgestudeerden meer in het algemeen.
Het verbaast het alumnikringbestuur enigszins dat recentelijk afgestudeerden niet lijken te hechten aan het
lidmaatschap van de alumnikring. Ook is de lage opkomst bij activiteiten voor jonge afgestudeerden is een
punt van zorg.
De indruk van het kringbestuur is dat vooral activiteiten belangstelling wekken waarbij men elkaar live weer
kan ontmoeten zoals bij een reünie of retrospectief. Jammer genoeg verhindert de pandemie vooralsnog dit
type contact.
Tenminste de zichtbaarheid van de Alumnikring Psychologie en de ruchtbaarheid aan diens activiteiten zal in
het komende jaar worden vergroot door actief te posten op de Alumnipagina’s op sociale media.
De binding aan medestudenten meer in het algemeen zou tevens een punt van aandacht kunnen vormen voor
het bestuur van de Afdeling Psychologie. Bijvoorbeeld door meer ruimte te geven aan jaargroepen,
practicumgroepen en aan onderwijs op een schaal dat studenten hun medestudenten in levenden lijve kunnen
ontmoeten en een band met hen kunnen aangaan.
Het alumnikringbestuur Psychologie blijft voornemens om meer Engelstalige activiteiten te organiseren. Al houdt
het bestuur er rekening mee dat niet alle internationale studenten na hun afstuderen in Nederland zullen blijven.
Des te meer hechten we eraan dat het Afdelingsbestuur ons op de hoogte houdt van de mate waarin buitenlandse
studenten binding willen houden met UvA.
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Publieksgeschiedenis
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Publieksgeschiedenis
publieksgeschiedenisuva@gmail.com
9

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Eva Flipse
Hester Wynia
Maaike de Kleijn
Patrieck de Haan

Lid van
bestuur sinds
2018
2019
2020
2020

Functie

Afgetreden op
30-11-2020
30-11-2020

Functie
voorzitter
penningmeester

voorzitter
secretaris
penningmeester
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Lucia Hoenselaar
Valerie Veenvliet

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

☒

Facebook

☒

Instagram

2
alumni.uva.nl/auv/kringen/publieksgeschiedenis/publieks
geschiedenis
Besloten Facebookgroep ‘Alumnikring Publieksgeschiedenis’
https://www.facebook.com/groups/386730261789373
https://www.instagram.com/publieksgeschiedenis_uva/

Kringactiviteiten
4-4-2020

Lancering van Instagram account

Sinds het voorjaar van 2020 heeft de alumnikring Publieksgeschiedenis een eigen Instagram account waar
diverse berichten op worden gedeeld: publieksgeschiedenis_uva.
17-4-2020

Kijk-, luister-, lees-, doe-tips

In het voorjaar hebben we een nieuwsbrief verstuurd met een oproep aan alumni om publiekshistorische kijk, luister-, lees- en doe-tips op te sturen. Deze ingezonden tips, bestaande uit een foto en tekst, hebben wij
doorgeplaatst op Instagram en Facebook.
22-10-2020

Historische wandeling en rondleiding Centraal Museum (gecanceld ivm corona)

In oktober leek het organiseren van een evenement in de buitenlucht weer mogelijk. Op de planning stond een
historische wandeling langs de stadsverdediging van Utrecht onder begeleiding van René de Kam. Helaas
hebben we dit evenement moeten annuleren in verband met nieuwe coronamaatregelen.
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Rechtsgeleerdheid: Oudemanhuispoort
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Oudemanhuispoort
alumni-fdr@uva.nl
632

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
Website

alumni.uva.nl/rechten

Kringactiviteiten
26-2-2020

Fiscaal Congres: Witwassen

In samenwerking met studievereniging SFEER en het Register Belastingadviseurs organiseerde de kring op
woensdag 26 februari het jaarlijkse Fiscaal Congres in De Balie te Amsterdam. Het thema van deze editie
luidde: ‘Witwassen, een wereldwijd probleem’.
De sprekers die deze avond aan bod kwamen, waren: mr. Cor Kok, prof. mr. Guido de Bont, mr. Sari Eckhardt,
prof. mr. dr. Marcel Pheijffer RA en mr. Alice Krispijn. Zij spraken onder meer over de verschillende fases
van het witwassen, de impact van deze criminele activiteit op de maatschappij en de rol van overheid en
banken bij de bestrijding hiervan.
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Religiestudies
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Religiestudies
J.J.Bekkenkamp@uva.nl
53

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Dr. Jonneke Bekkenkamp
Dr. Jan Willem van Henten
Pieter Stroek

Lid van
bestuur sinds

Functie

Afgetreden op

Functie

voorzitter
secretaris
penningmeester

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Essay gestuurd

4
https://alumni.uva.nl/auv/kringen/religiestudies/religiestudies.html
Postadressen

Kringactiviteiten
10-2-2020

Current issues

Gastspreker over actueel onderzoek, met aansluitend borrel.

9-3-2020

Current issues

Gastspreker over actueel onderzoek, met aansluitend borrel.
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Slavische talen en culturen: Amsterdamse Slavisten
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Amsterdamse Slavisten
J.M.Stelleman@uva.nl
40

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

Lid van
bestuur sinds
2011
2020

Functie

Afgetreden op

Functie

algemeen lid
voorzitter

Afgetreden bestuursleden
Naam

Communicatie
Gebruikt
☒

Soort
Website

alumni.uva.nl/auv/kringen/slavisten/slavisten.html
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Sociologie: Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS)
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS)
adreskas@uva.nl
249

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

Lid van
bestuur sinds
2018
2018
2018
2012
2014

Functie

Afgetreden op
1-9-2020

Functie
algemeen lid

voorzitter
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Eric Wiersma

Communicatie
Gebruikt
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website

alumni.uva.nl/auv/kringen/sociologen/sociologen.html

Kringactiviteiten
5-3-2020

Bestuursvergadering

1-7-2020

Kringbestuurdersbijeenkomst
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Taalwetenschap
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Taalwetenschap
kringtaalwetenschapuva@gmail.com
66

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Prof. dr. Anne Baker
Dr. Roland Pfau
Dr. Sterre Leufkens
Klaas Seinhorst
Livia Faverey
Erik Westermann

Lid van
bestuur sinds
2011
2014
2013
2018
2019
2020

Functie

Afgetreden op
1-9-2020
1-9-2020

Functie
student-lid
algemeen lid

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
student-lid

Afgetreden bestuursleden
Naam
Luuk Hendrickx
Dr. Marloes Oomen

Communicatie
Gebruikt
☒
☒
☒
☒

Soort
E-mailuitnodiging
Website
Facebook
Nieuwsbrief

2
alumni.uva.nl/alumniservices/auv/taalwetenschap/
www.facebook.com/kringtaalwetenschapuva/
Online nieuwsbrief met laatste nieuws, aankondigingen, voorstellen
nieuwe bestuursleden.

Kringactiviteiten
22-10-2020

Life after linguistics

Vier alumni vertelden over hun loopbaan na hun opleiding taalwetenschap. Wat hebben ze met hun opleiding
gedaan en welke tips hebben ze voor huidige studenten?

19-11-2020

Update Taal

Twee taalwetenschappers van de UvA praatten alumni bij over actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied.
Dit jaar waren dat dr. Monique Flecken (neurolinguïstiek) en dr. Marieke Schouwstra (taalevolutie).
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UvA-senioren
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring UvA-senioren
Kringuvasenioren-auv@uva.nl
520

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

2
alumni.uva.nl/auv/kringen/senioren/senioren
3
1
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Kringactiviteiten
1-2-2020

Lezing : Traumazorg en Traumachirurgie

Frank Bloemers, hoogleraar traumachirurgie aan het Amsterdam UMC, was van mening dat er waarschijnlijk
geen uitdagender en gevarieerder medisch specialisme is. Met zijn team behandelt hij in de shockroom van
het Amsterdam-UMC, locatie VUmc de meeste zwaargewonden in de stad, vooral ten gevolge van
verkeersongevallen of geweld. Ook is hij medisch adviseur van de staf van AJAX. Een ander wapenfeit is de
operatie van de slurf van het olifantje Sanuk in Artis. Deze was ernstig beschadigd door een val en zonder
slurf kan zij niet eten, dus amputeren was geen optie.

1-3-2020

De Uitdienstbode jaargang 8 nr 1

2-7-2020

De Uitdienstbode jaargang 8 nr 2

1-9-2020

Leden enquete

16-9-2020

Lezing: Het nieuwe instellingsplan van de UvA

In haar lezing gunde mevrouw Geert ten Dam ons een vooruitblik op het nieuwe Instellingsplan van de UvA
waar momenteel aan wordt gewerkt. Zij besprak de belangrijkste ambities en gaf aan hoe onze universiteit
voornemens is zich, ondanks de belemmeringen die door de coronapandemie opgeworpen worden, verder te
ontwikkelen.
Ook sprak zij haar zorgen uit over de belemmeringen die de studenten ondervinden om zich goed te kunnen
ontwikkelen, intellectueel en sociaal.
Vanwege de beperking van het aantal deelnemers door de corona maatregelen was de lezing ook via een video
te volgen.

1-11-2020

De Uitdienstbode jaargang 8 nr 3
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Wetenschapsdynamica
Naam Kring
Contactgegevens
Aantal leden

Kring Wetenschapsdynamica
op aanvraag via auv@uva.nl
14

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
bestuurslid
bestuurslid

Afgetreden bestuursleden
Naam

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

Wijsbegeerte
auvkringwijsbegeerte@gmail.com
134

Bestuur
Huidige bestuursleden
Naam
Jan Broekhuizen, MA
Victorine van Alphen, MA
Marlou van Paridon, MA
Casper Vuurmans, MA

Lid van
bestuur sinds
2018
2019
2015
2017

Functie

Afgetreden op
6-3-2019

Functie
algemeen lid

algemeen lid
algemeen lid
voorzitter
penningmeester

Afgetreden bestuursleden
Naam
Piek Visser-Knijff

Communicatie
Gebruikt Soort
E-mailuitnodiging
☒
Website
☒

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

Kringactiviteiten
26-6-2020

Architectuurwandeling door Oosterparkbuurt-Watergraafsmeer

In juni maakten we een stadswandeling van de Muiderpoort naar Huize Frankendael o.l.v. UvAarchitectuurhistoricus Gerrit Vermeer. We kozen voor een buitenactiviteit met kleine groep (ca. 10 personen)
vanwege de toen geldende regels en dat beviel bijzonder goed. Een dergelijke wandeling is zeker voor
herhaling vatbaar.

23-10-2020

Filosofisch Diner over Oogst

I.s.m. met de kring Religiestudies stond een filosofisch diner gepland in de Dominicuskerk rond het thema
‘oogst’. Beide kringen leverden een spreker en tijdens de maaltijd zouden de deelnemers met elkaar in gesprek
kunnen gaan. Helaas moest deze activiteit vanwege aangescherpte corona-maatregelen worden uitgesteld. Op
21 maart 2021 is een nieuwe datum geprikt, dan zal het diner hopelijk wel door kunnen gaan.
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