Marcel Proust Vereniging
opgericht in 1972

Notulen jaarvergadering Marcel Proust Vereniging 30 maart 2019
1 Opening
De voorzitter, Annelies Schulte Nordholt, opent de vergadering om 13:30 en heet iedereen
van harte welkom. Zij verontschuldigt Sabine van Wesemael (bestuurslid), die door
omstandigheden niet aanwezig kan zijn.
2 Notulen vorige jaarvergadering (3 maart 2018)


Nell de Hullu-van Doeselaar geeft aan afwezig te zijn geweest op 3-3-2018,
vanwege het ijs die dag.



Ad van der Made wijst op een foutje: ANB moet anbi (algemeen nut beogende
instelling) zijn. Naar aanleiding van een vraag van de heer F. Jacobs licht hij toe dat
een anbi-status giften aan onze vereniging belastingtechnisch aantrekkelijker zou
maken. Hij onderzoekt dit momenteel.



De heer J. W. Aschenbrenner informeert of er contact is opgenomen met de Bezige
Bij over de nieuwe uitgave. De voorzitter antwoordt dat de contacten via Ieme van
der Poel hebben plaats gevonden en dat er inmiddels een nieuwe uitgave is
verschenen.



De heer Aschenbrenner stelt voor om aandacht te besteden aan de omslagen van de
oorspronkelijke uitgave. Hij kent de weduwe van de kunstenaar persoonlijk. Te
denken valt aan een expositie of een andere activiteit ter gelegenheid van het
volgende lustrum.



De heer Jacobs vraagt zich af waarom slechts een deel van de uitgave geannoteerd
is. Volgens Manet van Montfrans is dit ongetwijfeld te kostbaar geweest voor de
Bezige Bij. Bovendien wordt voornamelijk het eerste deel van de cyclus nog wel
verkocht.

3 Mededelingen bestuur
Het bestuur heeft geen bijzondere mededelingen.
4 Jaarverslag 2018
De voorzitter vat het jaarverslag 2018 samen:
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2018 was een goed Proustjaar: door de nieuwe vertaling van À l’ombre des jeunes
filles en fleurs en de heruitgave van de overige delen is de Recherche weer
leverbaar. De gevolgen hiervan waren ook in 2019 merkbaar. Zo besteedde de
Internationale School voor Wijsbegeerte uitgebreid aandacht aan Proust met een
themaweekend.



Op 3 maart sprak Charlotte Vrielink over Kees van Dongen



De bijeenkomst van 16 juni stond in het teken van Proust en Joyce, met bijdragen
van Mathieu Jung en Gijs van der Zalm



Op 20 oktober sprak Miriam Rasch over Proust en de Postdigitale mens.



Op 11 december gaven masterstudenten in Leiden hun eindpresentaties voor leden
van de vereniging



De vereniging telde eind 2018 61 leden waarvan 23 bienfaiteurs. Hoewel het
ledental afneemt beschikken we nog over voldoende inkomsten. In december
verwelkomden we plotseling vijf nieuwe studentleden, dankzij een ruimhartig
gebaar van de heer M. Baneke.

5 Publicaties
Sjef Houppermans licht een wijziging in het redactiebeleid toe. In de vijftien jaar van zijn
bestaan heeft het tijdschrift Marcel Proust Aujourd’hui op succesvolle wijze een plaats
weten te bemachtigen tussen de relevante internationale tijdschriften. Het blad verschijnt
jaarlijks, waarbij reguliere nummers worden afgewisseld met thematische nummers.
Daarnaast geeft de vereniging het Nederlandstalige Bulletin uit, dat een duidelijke
brugfunctie met de vereniging vervult en de band met de leden onderhoudt. Het Bulletin
heeft inmiddels een eigen status gekregen.
De reguliere nummers van MPA blijken de laatste tijd lastiger te vullen. In overleg met de
uitgever (Brill, imprint Rodopi) wordt daarom voorgesteld om MPA een keer per twee jaar
te laten verschijnen. In de jaren dat MPA niet verschijnt kan het Bulletin zijn rol in
Nederland en binnen de vereniging verder uitbouwen. Concreet betekent het dat er in 2019
geen speciaal nummer van MPA verschijnt. In 2020 zal Proust et le rire verschijnen, wat
reeds een volwaardig nummer aan het worden is.
Annelies Schulte Nordholt vermeldt als aanvullende reden dat de Franse Proustspecialist
Luc Fraisse een nieuw Proustblad laat verschijnen. Manet van Montfrans verduidelijkt dat
het Bulletin in 2019 dus nogmaals zal verschijnen. Het genoemde voorstel wordt voorgelegd aan de vergadering. Geen van de aanwezigen heeft bezwaar hiertegen.
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6 Mededelingen penningmeester
De penningmeester, Ad van der Made, licht de jaarrekening toe:


Zie Jaarrekening 2018



Het aantal exemplaren op voorraad is bij benadering



De algemene reserve biedt zekerheid voor de komende jaren. De balans ziet er goed
uit



De uitgaven voor Marcel Proust Aujourd’hui zijn fors minder geworden

Namens de kascommissie prijst Ton Hogenes (Michiel Baneke is met kennisgeving
afwezig) dit voortreffelijke inzicht in de financiën. Ondanks een afname van het aantal
leden beschikt de vereniging over een klein vermogen van ca. 10.000,- euro. Ton Hogenes
dankt de penningmeester en adviseert goedkeuring van de jaarrekening. De voorzitter dankt
op haar beurt de kascommissie. Desgevraagd verleent de ledenvergadering decharge aan
het bestuur.
De heer F. Jacobs verbaast zich over de geringe kosten voor de sprekers. Een kleine
beloning lijkt hem op zijn plaats. De penningmeester zegt toe dit voorstel te overwegen.
Vervolgens licht de penningmeester de (concept) begroting toe.


Vanwege de aanwezigheid van een floormanager stijgt de zaalhuur (€ 22,50 per
uur). Mogelijk zal er naar een andere locatie worden gezocht.



Er is een bedrag gereserveerd om de kosten van een eventuele lunch tijdens het
colloque in Antwerpen te dekken



Het wat hogere bedrag voor de sprekers houdt ook verband met dit colloque



We laten nieuwe brochures en enveloppen drukken



De kosten voor het Bulletin vallen iets hoger uit

Mevr. D. Schilte-Ouwehand mist een vermelding van de kosten van een anbi-status. Ze
vraagt zich af of een dergelijke status een wijziging in de statuten vereist. De penningmeester beaamt dat dit niet begroot is en vermoedt dat een wijziging van de statuten niet
noodzakelijk is. Mevr. Schilte-Ouwehand mist enige duidelijkheid over deze zaak en vraagt
of er vaart gemaakt kan worden met het nakijken van de statuten. Er is immers al gauw een
jaar verloren waarin de vereniging giften had kunnen ontvangen. Een informatieve brief
zou hiertoe uit kunnen nodigen.
Ad van der Made laat weten dat MPA 16 aan alle leden verstuurd zal worden (vraag van
Sjef Houppermans).
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De heer F. Jacobs is van mening dat de website er wel erg goedkoop uitziet. Hier zou wat
geld voor uitgetrokken kunnen worden. Het bestuur vindt dit een goede suggestie en gaat
hiermee aan de slag.
De voorzitter dankt de penningmeester, Ad van der Made, voor zijn werk.
7 Plannen voor de toekomst


Op 24 mei organiseert de Marcel Proust Vereniging in samenwerking met de
Universiteit van Antwerpen een studiedag over Proust et le rire. De lunch zal
worden aangeboden door de MPV, de rest is voor eigen rekening. Wel zal er een
link voor een hotelkorting beschikbaar worden gesteld. De Universiteit Antwerpen
biedt een schitterende locatie.



Details over het najaarsprogramma volgen later



Op 13 april organiseert Anja-Hélène van Zandwijk voor het Centre françaisnéerlandais een Journée Proust in de Waalse kerk. Iedereen is van harte welkom,
gratis toegang met aanmelding vooraf. Details via de website van Anja-Hélène,
website MPV en Facebook.

8 Rondvraag en sluiting
Bij de rondvraag komen geen nieuwe punten naar voren. De voorzitter dank iedereen
hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 14:25.

Den Haag, januari 2020, Wouter van Diepen
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