Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS)
Dutch Society for Modern Greek Studies
www.nieuwgrieks.nl
https://www.facebook.com/nieuwgrieks.nl
www.nieuwgrieksestudies.nl
Geschiedenis
Het NGNS is op 19 maart 1996 opgericht door het Byzantijns-Nieuwgrieks Seminarium (de huidige
Opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur) van de Universiteit van Amsterdam en het Instituut voor
Nieuwgrieks en Byzantinologie van de Rijksuniversiteit Groningen.
Doel
De doelstelling van het NGNS is:
1. de bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van de Nieuwgriekse taal,
letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord;
2. het fungeren als landelijke afdeling van het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse
Studiën (EENS: www.eens.org).
Beleid
Het beleid van het NGNS houdt het volgende in:
1. Nauwe samenwerking met een aantal organisaties en instanties waaronder:
- de Opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA. Zoals wellicht bekend, is deze
opleiding een unicum in Nederland en in de hele BENELUX.
- het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studiën (EENS). Het EENS kent landelijke
afdelingen in heel Europa en het NGNS vormt de Nederlandse tak ervan (zie
www.eens.org).
- de Ambassade van Griekenland en de Ambassade van de Republiek Cyprus in Nederland.
- de stichting Adamantios Korais, met het oog op voortzetting van de publicatie van het
tijdschrift Lychnari. Verkenningen in het Griekenland van nu.
2. Ondersteuning (in de vorm van medeorganisatie) van (culturele) activiteiten van organisaties
of particulieren die de doelstellingen van het NGNS onderschrijven. Aanbieding van kortingen
aan de leden bij deze activiteiten.
3. Uitbreiding van de ledenkring van het NGNS onder Griekstaligen en Nederlandstaligen in
Nederland die de doelstellingen van het NGNS onderschrijven.
Bestuur (januari 2015 t/m januari 2019)
Voorzitter:
Tatiana Markaki (tevens vakgroepleider Nieuwgrieks, FGw, UvA)
Vice-voorzitter:
Arthur Bot (tevens staflid vakgroep Nieuwgrieks, FGw, UvA)
Penningmeester:
Savas Simatos, (tevens treasurer Wolters Kluwer)
Secretaris:
Marietje Wennekendonk-Visser (tevens beëdigd tolk/vertaler Grieks)
Lid:
Despoina Moysiadou (tevens freelance docent/vertaler Grieks)

Correspondentiegegevens
Postadres: Oostzijde 260, 1508 ES Zaandam.
E-mailadres: secretariaat.ngns@gmail.com
Url: (Nederlands) www.nieuwgrieks.nl & (Engels) http://www.uva.nl/en/disciplines/modern-greek
Facebook-pagina: https://www.facebook.com/nieuwgrieks.nl
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Huidige en voorgenomen activiteiten
1. Organisatie en coördinatie van de jaarlijkse Internationale Certificaatsexamens Nieuwgrieks
(uitgaande van het Centrum voor de Griekse Taal [ΚΕΓ] te Thessaloniki) voor Nederland, in
nauwe samenwerking met de Opleiding Nieuwgriekse Taal en Cultuur van de UvA. Het
NGNS is door het ΚΕΓ formeel erkend als examencentrum voor Nederland.
2. Organisatie van een jaarlijkse NGNS-dag. Het programma van die dag zal bestaan uit een
inhoudelijk deel (lezingen, voorstellingen e.d.) en de algemene ledenvergadering.
3. Organisatie van workshops voor beëdigde tolken en vertalers Grieks met als doel het
aanbieden van relevante, door het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) erkende
Permanente-Educatie-punten, die de in dit Register ingeschreven tolken en/of vertalers elke
vijf jaar dienen te behalen.
4. Voortzetting van de organisatie van het landelijk examen beëdigd tolk-vertaler Nieuwgrieks
conform de SNEVT-richtlijnen. Dit examen werd door de Stichting Nationale Examens
Vertalers en Tolken (SNEVT) in 2014 voor het eerst afgenomen, maar de SNEVT blijft in
haar huidige vorm niet bestaan.
5. Voortzetting van de organisatie, in nauwe samenwerking met de Opleiding Nieuwgriekse Taal
en Cultuur van de UvA, van de maandelijkse Variacolleges aan de UvA (lezingen over
verschillende aspecten van de Byzantijnse en Nieuwgriekse cultuur die worden gehouden door
UvA-stafleden en nationale en internationale gastsprekers).
6. Promotie lidmaatschap van de bibliotheek van de opleiding Nieuwgrieks voor Griekstaligen
en andere belangstellenden in Nederland. De bibliotheek beschikt over de meest uitgebreide
collectie Griekse boeken van Nederland (op het gebied van literatuur, taal, geschiedenis,
cultuur etc.).
7. Oprichting en financiering van een Bijzondere Leerstoel Modern Greek and Cypriot Culture
(onder voorbehoud). Deze leerstoel zal ressorteren onder de Faculteit Geesteswetenschappen
van de UvA en zal bestaan uit 0,2 fte voor 5 jaar.
8. Oprichting
van
de
Nederlands-Griekse
Mediacirkel
(i.s.m.
de
EBN):
www.nieuwgrieksestudies.nl
9. Aanbieding van de NGNS-Nieuwsbrief (een digitale editie elk kwartaal).

Contributie
Met ingang van januari 2015 bedraagt de jaarlijkse contributie € 25,-.
Studenten, leden woonachtig buiten Nederland en leden die al een UB-pas van de UvA in hun bezit
hebben betalen slechts € 15,-.

Aanmeldingsformulier: z..o.z.
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AANMELDINGSFORMULIER
Ja, ik wil lid worden van het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies
Voornaam: …………………………………………………………………………………
Achternaam: …………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………….. Huisnummer: ………….
Postcode: …………………….. Woonplaats: …………………………………………………..
E-mailadres: …………………………………………………………………………………….
Mijn motivatie om lid te worden: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ik ben in contact gekomen met het NGNS door ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
Ιk kom in aanmerking voor het gereduceerde tarief van € 15,00 want:1
 Ik ben student(e)
(graag kopie collegekaart meesturen)
 Ik ben reeds in het bezit van een UBA-lenerspas2 (graag kopie meesturen)
 Ik woon buiten Nederland

Stuur svp uw ingevulde inschrijvingsformulier naar: secretariaat.ngns@gmail.com
(of naar het postadres: Oostzijde 260, 1508 ES Zaandam).
Maak na het retourneren van dit formulier de contributie 2015 (€ 25,00 / gereduceerd tarief €
15,00) over op bankrekeningnummer:
IBAN: NL51ABNA 0608990086
BIC: ABNANL2A
T.n.v.: Nederlands Genootschap Nieuwgriekse Studies, Amsterdam
O.v.v.: Contributie [jaar]
Zodra uw contributie is bijgeschreven wordt u geregistreerd als lid en hebt u stemrecht in de
algemene ledenvergaderingen.

1

Omcirkelen wat van toepassing is.
Een lenerspas voor de Universiteitsbibliotheek van de UvA (UBA) kost € 30, is een jaar geldig en geeft recht op
het lenen van Griekse boeken (romans, e.d.) uit de collectie van de vakbibliotheek Nieuwgrieks. Online
aanvragen via: http://www.lenerspas.nl/site/
2
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