Notulen Algemene Ledenvergadering 2020

Donderdag 15 oktober 2020 14:00-16.00
Bekendmaking scriptie/onderzoeksprijs 16:15-17:00
(online via MsTeams)

Aanwezig: Maria Forcellino (voorzitter), Jan van den Bos (penningmeester), Ingeborg van Vugt (secretaris), Gandolfo Cascio. Hans Cools, Claudio di Felice, Philiep Bossier, Ciska van der Glas, Hans Raben, Inge
Lanslots, Mara Santi, Tamara van Kessel, Emma Grootveld, Gloria Moorman, Sebastiaan Levelt, Carmen
van den Bergh, Els Naaijkens, Machteld Löwensteyn, Natalie Dupré.

1. Opening
Voorzitter Maria Forcellino opent de vergadering om 14:00. In verband met Covid-19 wordt de jaarlijkse
ALV online gehouden en zullen de scriptie- en onderzoeksprijs na afloop van deze vergadering bekend
worden gemaakt. De onderzoeksdag is verplaatst naar 2021.

2. Mededelingen, binnengekomen stukken
De voorzitter deelt mee dat er geen mededelingen en binnengekomen stukken ontvangen zijn voorgaand
de ALV.

3. Notulen ALV 22 juni 2019
De aanwezigen keuren unaniem de notulen van de vorige ALV (22 Juni 2019) goed.

4. Jaarverslag 2019 door secretaris
Het jaarverslag wordt gelezen door Ingeborg van Vugt, benoemd tot secretaris tijdens deze ALV. Bijzondere waardering is er voor de samenwerking die de werkgroep Italië Studies aangaat met verschillende
universiteiten in Nederland, waaronder de Universiteit van Utrecht en Leiden.
Tamara van Kessel geeft aan dat er problemen zijn omtrent de toegankelijkheid van de website van het
WIS. Links in de emails van zowel het WIS als het tijdschrift ‘Incontri’ werken niet. Gandolfo Cascio
benadrukt dat dit opgelost kan worden door direct naar de website italiestudies.nl te navigeren. Een dringende oplossing moet worden gezocht voor een betere toegankelijkheid van de website. Het bestuur gaat
nader discussiëren om professionele hulp te zoeken bij een nieuw design van de website om deze een meer
recent en aantrekkelijk uiterlijk te geven.

5. Financieel jaarverslag 2019 door penningmeester
Penningmeester Jan van de Bos bespreekt de trend van de inkomsten en uitgaven in 2019.
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6. Goedkeuring jaarrekening 2019 door kascommissie
De jaarrekening is goedgekeurd door Reineer Speelman (per email van 15 oktober aan alle leden) en Emma
Grootveld, leden van de huidige kascommissie. Emma Grootveld licht het rapport van de kascommissie
toe. Het rapport is ondertekend en zal beschikbaar worden gemaakt op de website van de WIS.
De kascommissieleden worden voor de duur van twee jaar gekozen, dus Reineer Speelman zal, na zijn
akkoord, ook in 2021 deze rol weer kunnen vervullen. Mara Santi heeft zich aangeboden om lid te worden
van de kascommissie voor 2021. Mara heeft al een keer in de kascommissie gezeten en er zal dus moeten
worden gecontroleerd in de statuten of een lid meerdere malen in de kascommissie plaats mag nemen.

7. Begroting 2020
Penningmeester Jan van den Bos benadrukt dat veel leden geen contributie hebben betaald, waardoor er
een groter tekort aan inkomen voor 2020 is dan voorspeld. Geld moest dus worden overgemaakt vanaf de
spaarrekening om in dit tekort te voorzien. Jan van de Bos ziet een automatische incasso als oplossing voor
dit probleem.
Om voor meer inkomen te zorgen, suggereert Philip Bossier om contact op te nemen met het Belgische
Instituut in Rome. Aangezien de Nederlandse instituten in Rome en Firenze een contributie leveren, zou
de Academia Belgica wellicht ook een financiële bijdrage kunnen leveren aan de WIS. Hans Cools stelt
voor om contact op te nemen met de adviescommissie van de Academia Belgica om te pijlen of hiervoor
interesse is.

8. Verhoging contributie per 2020-2021
Voorzitter Maria Forcellino stelt voor om de jaarlijkse contributie van de gewone WIS leden te verhogen
van 35 naar 40 euro en vraagt of de contributie voor de studenten ook verhoogt moet worden. De aanwezigen stemmen ermee in om de contributie voor de normale leden te verhogen. De contributie voor studenten moet echter zo laag mogelijk blijven, om meer jonge leden te werven en de vergrijzing binnen het
WIS tegen te gaan. Philiep Bossier stelt voor om bijvoorbeeld een gratis WIS-lidmaatschap te geven aan
de deelnemers van de scriptieprijs.

9. Uitgever “Incontri”: een nieuw platform
Het is erg lastig geweest om een nieuwe uitgever voor het tijdschrift ‘Incontri’ te zoeken. Dit jaar bood
zich echter een mooie kans aan om ‘Incontri’ onder te brengen bij een nieuw digitaal tijdschriftenplatform
gefinancierd door het NWO. Dit platform faciliteert en bevorderd Open Access door de kosten te verlagen
voor de uitgevers. Door de actuele omstandigheden met Covid heeft het platform helaas vertraging opgelopen, maar Maria Forcellino benadrukt dat het eerste nummer van ‘Incontri’ van 2021 via dit platform
gepubliceerd zal worden. Een commissie is aangesteld (Jan van de Bos, Claudio di Felice en Hans Cools)
om de ontwikkelingen omtrent de nieuwe uitgever van ‘Incontri’ nauw in de gaten houden.
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De aanwezigen benadrukken dat er belangrijke kwesties zijn omtrent de oplage en kosten van ‘Incontri’.
Veel leden hebben aangegeven niet per sé een gedrukte versie van ‘Incontri’ te willen ontvangen. Het is
daarom belangrijk om goed te inventariseren welke leden een gedrukt exemplaar wensen te ontvangen.
Inge Lanslot stelt voor om meer contributie te vragen voor de leden die een papieren exemplaar willen
ontvangen. Hans Cools stelt voor om de contributie kosten voor studenten te verlagen op voorwaarde dat
ze alleen een digitaal exemplaar van ‘Incontri’ ontvangen. Daarnaast legt Maria Forcellino voor dat het
mogelijk is om de kosten van het tijdschrift te verlagen als ‘Incontri’ één keer per jaar uit wordt geven, in
plaats van twee keer, zoals nu het geval is. Deze kwesties zullen met de nieuwe uitgever van ‘Incontri’
besproken worden.

10. Samenstelling bestuur:
a. Nieuwe secretaris: Ingeborg van Vugt
De voorzitter kondigt de beslissing van het bestuur aan om tijdens deze ledenvergadering Ingeborg van
Vugt als secretaris te benoemen. De aanwezigen stemmen unaniem met deze benoeming in.

11. Programma activiteiten 2020-2021
Gezien de huidige omstandigheden met COVID-19 staat het programma voor 2020-2021 nog niet vast
en zal later dit jaar bekend worden gemaakt. Nu blijkt dat de ALV heel goed online verloopt, zal er gekeken worden of er activiteiten online kunnen worden georganiseerd.

12. Benoeming Silvio Marchetti tot erelid
Maria Forcellino stelt namens het bestuur voor om Silvio Marchetti, voorzitter van de WIS van 2015 tot
en met 2017, tot erelid van de Werkgroep Italië Studies en de stichting ‘Incontri’ te benoemen. De aanwezigen stemmen unaniem met deze benoeming in.

13. Rondvraag
Om te zien of de Academia Belgica geïnteresseerd is om een financiële bijdrage te leveren aan de WIS,
adviseert Hans Cools om contact op te nemen met Bart Van den Bossche, lid van de adviesraad van de

Academia Belgica en tevens lid van de WIS.
Voorzitter Maria Forcellino stelt voor om de volgende vergadering van het WIS-bestuur in oktober te
houden. Daarnaast staat er in januari/februari 2021 een vergadering gepland tussen het WIS-bestuur en
de uitgevers van ‘Incontri’.

Afsluiting
De vergadering wordt om 16:00 afgesloten door Maria Forcellino.

14. Uitreiken Prijzen Onderzoeksdag (16.15 -17.15)
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Aanwezig deelnemers prijzen en erkenningen: Dina Aristodemo, Eline Batsleer, Irene Cenni, Koen de
Groot, Felien Hilde Dekorte, Lara Fernandez Piqueras, Anneleen Huyzentruyt, Colin Lammertink, Emilie
Lamote, Melissa Luypaers, Guylian Nemegeer, Federica Notari, Andrea Penso, Aimée Plukker, Filippa
Ruiter, Lies Verbaere, Niels Weijenberg, Maria Zudè.

a. Scriptieprijs 2020
De scriptieprijs is gewonnen door Lara Fernandez Piqueras met haar RMA-scriptie Reconstructing Ber-

nardo Daddi’s Madonna della Cintola Altarpiece. New Light on the Predella. Deze scriptie heeft zij geschreven als onderdeel van de researchmaster Renaissance Studies aan de Universiteit van Utrecht in 2019.
Zij wint hiermee een geldbedrag van €500 en een studieverblijf van een maand in Rome aangeboden door
het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). Tijdens het onderzoeksverblijf aan het KNIR wil
Lara een artikel schrijven op basis van haar afgeronde scriptieonderzoek.

b. Onderzoeksprijs 2020
De onderzoeksprijs, dit jaar in het teken van de taal en letterkunde, is gewonnen door Andrea Penso met
zijn boek Un libero di Pindo abitator. Stile e linguaggio poetico del giovane Vincenzo Monti (Roma:
Aracne, 2018). De Onderzoeksprijs wordt gesponsord door het Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi
en bestaat uit een oorkonde en een onderzoeksbeurs ter waarde van € 1.000.

De uitreiking wordt afgesloten met een speciale erkenning voor Dina Aristodemo, in het bijzonder voor
haar editiewerk van Lodovico Guicciardini's Descrittione dei Paesi Bassi, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 2020.

4

