Notulen Jaarvergadering Marcel Proust Vereniging - 10 maart 2012

1.

Opening.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en verontschuldigt de twee bestuursleden
(Manet van Montfrans en Sabine van Wesemael) die wegens persoonlijke omstandigheden niet
aanwezig kunnen zijn.
2.

De notulen van de vorige jaarvergadering, 20 november 2010

Deze worden goedgekeurd na correctie van het bedrag voor het lidmaatschap ‘bienfaiteur’, dat
€ 65,- bedraagt.
3.

Mededelingen van/aan het bestuur

De penningmeester is aftredend, stelt zich herkiesbaar en wordt bij acclamatie herkozen.
Michiel Baneke vraagt of het niet goed zou zijn om ook wat jonge(re) mensen te vragen voor
het bestuur, waarop de voorzitter antwoordt dat het heel moeilijk is dertigers en veertigers
zover te krijgen lid te worden van een vereniging, laat staan zitting te nemen in een bestuur.
Mevr. Liduine Laurens herhaalt het verzoek (zie vorige notulen) aan het bestuur contact op te
nemen met alle Françaises die in Nederland wonen, ze heeft een lijst met adressen. Ad van der
Made belooft hier werk van te maken.
Mevr. Noëlle van der Wiele oppert dat het misschien interessant is te adverteren in het blad
van de UFE (Union des Français étrangers). Sjef Houppermans noemt als mogelijkheid nog de
Franse Vereniging van de ESTEC (technici in Noordwijk die een culturele afdeling hebben). Een
ander lid suggereert om meer folders te verspreiden. Hij citeert Het Letterkundig Museum in
Den Haag en Het Letterenhuis in Antwerpen aan de Minderbroedersstraat waar allerlei folders
voorhanden zijn, onder meer van de SAMP (Société des Amis de Marcel Proust).
Ad van der Made organiseert weer een nieuwe Proustcursus in Frankrijk van 13 tot 20 oktober
2012. Een aankondiging hierover zal verschijnen op de site.
Sjef Houppermans noemt het Proust Colloque (“Swann, le centenaire” ) in Cerisy dat in juni
2012 zal plaatsvinden, zie: http://www.ccic-cerisy.asso.fr/swann12.html
De voorzitter kondigt aan dat Nell de Hullu-van Doeselaar op donderdag 28 juni 2012 om 15.00
u. in Leiden haar proefschrift hoopt te verdedigen, hierover zal ook nog schriftelijk bericht
worden.

4.

Jaarverslag 2011 door de voorzitter:

27-28 januari: Colloque Proust et la Hollande, organisatie samen met UL, LEA en Maison
Descartes.
4 -5 februari : de Vereniging is met een stand aanwezig geweest op het Congres Levende Talen
in Noordwijkerhout. Gemma Pappot gaf daar een goedbezochte workshop over het vertalen
van Proust.
16 april: lezing van Donald Loose: ‘Proust, het ik en de ander.’
29 oktober: bijeenkomst samen met Vestdijkkring in Openbare bibliotheek: ‘De kracht van het
voorbeeld’: over Vestdijk en Proust, en over Peter Buwalda en Vestdijk. Mooie lezing van
Sabine van Wesemael over sporen van Proust bij Vestdijks Kind tussen twee vrouwen: ‘Is
Vestdijk onze “Proust nordique’? Verder boeiend interview van Wim Hazeu met Peter Buwalda
(Bonita Avenue).
10 december: film A la recherche du temps perdu van Nina Companeez, deel I, en presentatie
van MPA8.
5.

Mededelingen van de penningmeester

De penningmeester bespreekt de jaarrekening van 2010 en 2011. In 2009 was de financiële
situatie verzwakt door het voortgaande ledenverlies. Uit kostenbesparing, en omdat het
colloque Proust et la Hollande werd uitgesteld tot 2011, is in 2010 besloten geen Marcel
Proust Aujourd’hui uit te brengen. Daarnaast is het tarif bienfaiteur ingevoerd. Ook kwamen er
6 nieuwe leden bij. Samen heeft dat in 2010 tot een positief resultaat van € 1270,- geleid. Ook
in 2011 is een positief resultaat gerealiseerd van € 1470,- ondanks het verlies van 3 leden. Het
bestuur slaagt erin om kostenbesparend te werken: de samenwerking met Maison Descartes is
gunstig vanwege de gedeelde kosten voor het uitnodigen van Franse sprekers en ook het
Colloque Proust et la Hollande heeft geld opgeleverd door entreegeld te heffen, door de
verkoop van boeken en het werven van nieuwe leden. Door de overschotten in 2010 en 2011 is
de reserve van de Vereniging weer op niveau en voldoende om de viering van het veertigjarig
bestaan van de Vereniging mogelijk te maken.
De kascommissie heeft de jaarrekeningen bekeken en goedgekeurd. De penningmeester vraagt
aan de ledenvergadering om decharge te verlenen aan het bestuur. Dit verzoek wordt per
acclamatie ingewilligd.
Het bestuur heeft een begroting opgesteld voor 2012. Het ledental lijkt te stabiliseren en
daarvan uitgaande worden € 4000, - inkomsten begroot. Omdat dit jaar een regulier nummer
van Marcel Proust Aujourd’hui en het Nederlandstalig Bulletin wordt uitgegeven (kosten naar
schatting € 2800,- ), is de verwachting dat het jaar met een klein verlies van € 460,- zal worden
afgesloten. De penningmeester wijst erop dat in elk jaar waarin een regulier nummer wordt
uitgegeven verlies optreedt en acht het verlies voor 2012 aanvaardbaar gezien de omvang van
de reserve. De begroting wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.

6.

Rondvraag en sluiting

De voorzitter informeert bij de leden hoe men de middag waarbij leden hun favoriete passage
presenteerden heeft gewaardeerd. Mevr. Gemma Pappot noemt het voorbeeld van de
voorleesdagen (Dante en Proust), hetgeen ook in Frankrijk momenteel gebeurt: de
zogenaamde ‘ateliers de lecture’. De heer W.J. Aschenbrenner noemt ook de voormalige
leeskringen en wijst het bestuur erop dat het dit jaar 40 jaar geleden is dat de MPV is
opgericht. Hij informeert op welke wijze deze gebeurtenis gevierd gaat worden. De voorzitter
zegt enigszins gepreoccupeerd te zijn door de huidige ontwikkelingen rond de moderne
talenopleidingen aan de Universiteit Leiden, maar belooft dat het bestuur zeker aandacht aan
dit jubileum zal besteden. Dhr. Neuvel spreekt zijn waardering uit voor het georganiseerde
colloque Proust et la Hollande en zegt dat dit evenement door zijn kwaliteit best door kon gaan
voor zo’n lustrumviering.

