
Notulen van de Algemene Ledenvergadering voor 2021 

Donderdag 7 oktober 2021  

Tijd: 13:00-15:00 

Plaats: Istituto Italiano di Cultura, Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam  

 

Aanwezig namens het bestuur van de WIS Maria Forcellino (voorzitter), Hans Cools (notulist), 

Gandolfo Cascio. Maria Forcellino houdt ook volmachten van Claudio de Felice en van Giulia 

Franceschini. Hans Cools houdt volmachten van Philiep Bossier en van Harald Hendrix.  

Aanwezig namens de redactie van Incontri: Jan de Jong 

Aanwezig namens de Kascommissie: Mara Santi 

 

1. Opening 

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en licht de agenda toe.  

 

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en fysiek vergaderen weer mogelijk is, heeft het 

bestuur voor deze optie gekozen. Maar die keuze is wellicht mede debet aan de de geringe 

opkomst. 

  

2. Mededelingen en binnengekomen stukken 

 

De belangrijkste ontvangen stukken betreffen de overgang naar de een nieuwe uitgever voor 

Incontri. Zie verder onder agendapunt 8. 

  

3. Notulen ALV 15 oktober 2020  

 

De vergadering keurt de notulen van de vorige ALV goed. 

 

4. Jaarverslag over 2020 

 

De voorzitter licht de activiteiten die in 2020 en tijdens de eerste helft van 2021 zijn doorgegaan 

toe. De heersende coronapandemie maakte dat het programma van de vereniging sterk werd 

beknot. 

 

5. Financieel jaarverslag 2020 door penningmeester 

 

Penningmeester Jan van den Bos moet verstek laten gaan voor deze vergadering. De voorzitter 

licht namens hem het fiancieel jaarverslag toe.  



 

Net zoals de voorgaande jaren teert de WIS € 750 op de spaarrekening in ten behoeve van de 

uitgave van Incontri. 

 

Na het uitzenden van een herinnering aan de achterblijvers zijn alle contributies betaald. Wel 

blijft het ledenaantal licht dalen. In reactie daarop stelt de vergadering voor studenten het 

lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief aan te bieden. Ook geeft de vergadering het bestuur 

ter overweging nieuwe leden twee jaar gratis lidmaatschap aan te bieden. Het Bestuur zegt toe 

deze voorstellen in overweging te zullen nemen en hier bij een volgende ALV op te zullen 

terugkomen. 

 

Een suggestie uit de vergadering om Incontri voortaan alleen nog maar on-line aan te bieden 

wordt niet gesteund (zie ook onder punt 8). 

 

Na discussie besluit de ALV de contributie voor 2022 ongewijzigd te laten. 

 

6. Goedkeuring van de jaarrekening over 2020 door kascommissie 

 

De kascommissie (bestaande uit Mari Santi en Raniero Speelman) heeft de jaarrekening 

bestudeerd en geen onregelmatigheden vastgesteld. Zij beveelt de vergadering aan het Bestuur 

kwijting te geven over de rekening voor 2020. Wel beveelt zij het Bestuur aan om zoek te gaan 

naar nieuwe, jongere leden en ook meer Vlaamse leden om zo de toekomst van de vereniging op 

de langere termijn te garanderen. 

 

De vergadering geeft het Bestuur kwijting over de rekening voor 2020. 

 

7. Begroting over 2021 

 

De vergadering stemt in met de voorgelegde begroting voor 2021. 

 

 

8. Een nieuwe uitgever voor Incontri  

 

Met ingang van jaargang 36 (2021) gaat Incontri over naar Openjournals.nl. Dit platform is 

opgericht en wordt onderhouden door het Humanities Cluster van de KNAW. Het heeft als 

doelstelling kwalitatief hoogstaande peer reviewed open access tijdschriften van kleinere 

verenigingen, zoals de onze tegen een redelijke kostprijs op een professionele wijze voor de 

wereldwijde academische gemeenschap beschikbaar te maken. Om dit mogelijk te maken 

ontvangt de WIS ook een subsidie van de UvA. 

 

De periodiciteit van Incontri blijft ongewijzigd. Wel zal in de toekomst een nader te bepalen 

selectie uit het tijdschrift nog een keer per jaar op papier verschijnen en aan de leden worden 



toegezonden. Een voorstel om Incontri voortaan alleen al nog maar digitaal te laten verschijnen 

wordt door de ALV verworpen.    

 

9. Samentelling bestuur 

 

Ingeborg van Vugt (secretaris) en Hans Cools (bestuurslid) hebben te kennen gegeven dat zij het 

Bestuur van de WIS wensen te verlaten. Het Bestuur stelt Elio Baldi (secretaris, Italië Studies 

UvA) en Marleen Termeer (Oude Geschiedenis RU) voor als nieuwe leden. De vergadering stemt 

in met dit voorstel.  

 

 

 

 

10. Geplande activiteiten tijdens de resterende maanden van 2021 

 

Samen met de UU en IIC organiseert de WIS op 26 en 27 november het internationale 

colloquium Rivolti al monte. Sguardi inediti al Purgatorio dantesco. Met deze bijeenkomst 

levert de WIS een bijdrage aan de evenementen die worden georganiseerd naar aanleiding van 

de zevenhonderdste sterfdag van Dante Alighieri. 

 

Verder zal Joanita Vroom (UL) begin december een lezing houden over archeologisch onderzoek 

naar verschillende tijdsperiodes in Sicilië. 

 

11. Rondvraag 

 

Er ontspint zich een uitgebreide discussie over de geringe zichtbaarheid en het gebrekkig 

functioneren van de website van de WIS en de wijze waarop dit kan worden geremediëerd. Het 

Bestuur erkent de problemen met de website. Die komen voort uit de eerdere keuze om zo min 

als mogelijk kosten te maken voor het hosten van de website. Het Bestuur zal hieraan verhelpen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


