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I. INLEIDING
Algemeen
Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) is de enige algemene
vereniging in Nederland die zich bezighoudt met de internationale betrekkingen in de brede
zin van het woord en het Nederlands buitenlandbeleid. Het NGIZ bevordert de publieke
discussie in Nederland over internationale vraagstukken en stimuleert studies over
internationale onderwerpen. Naast de meer klassieke thema’s van buitenlandse politiek
(veiligheid en diplomatie) is de vereniging zich meer en meer gaan richten op
ontwikkelingsvraagstukken, mensenrechten en nieuwe dreigingen, zoals klimaatverandering
en schaarste.
Oorspronkelijk, na de oprichting in 1945, hield het NGIZ zich bezig met de opleiding van
Nederlandse aspirant-diplomaten en de uitgave van het maandblad de Internationale
Spectator. Die activiteiten werden echter overgedragen toen in 1983 het Nederlands
Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' werd opgericht. Vanaf die tijd heeft
het NGIZ, naast, maar in goede samenwerking met het Instituut Clingendael, zich toegelegd
op een drietal kernactiviteiten: het organiseren van lezingen en discussiebijeenkomsten
over actuele internationale ontwikkelingen, het jaarlijks uitloven van een prijs voor de beste
afstudeerscriptie c.q. essay over een onderwerp op het gebied van de internationale
betrekkingen en de vestiging van bijzondere leerstoelen aan Nederlandse universiteiten.
Het NGIZ is volledig onafhankelijk en is dus niet gebonden aan enige politieke partij of
richting, dan wel godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. De vereniging kent
gewone leden en jongeren- / studentleden en heeft, naast de hoofdzetel in Den Haag, ook
actieve afdelingen in het land.
Verslag over het jaar 2016
De eerste helft van het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van het 70-jarig lustrum van het
Genootschap. Dit lustrumjaar werd onder de noemer ‘zeventig jaar vrijheid, zeventig jaar
vooruit’ in oktober 2015 geopend. Met dit thema werd beoogd enerzijds in herinnering te
roepen dat het NGIZ zeventig geleden na de Tweede Wereldoorlog en de toen herwonnen
vrijheid werd opgericht. Anderzijds werd met dit thema benadrukt dat vrijheid zeventig jaar
later in de wereld van vandaag niet gegarandeerd is. In een wereld waarin populisme,
extremisme en radicalisering de kop opsteken, staat vrijheid in de zin van democratie,
mensenrechten en rechtsstaat onder grote druk.
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In 2016 zijn in het kader van het lustrumjaar zowel door het landelijk bestuur als door de
afdelingen activiteiten georganiseerd. Thema’s die daarbij werden besproken betroffen o.a.
samenwerking tussen defensie en ontwikkelingssamenwerking in conflictgebieden, de
rechtvaardige oorlog (Afdeling Amsterdam), de toekomst van het multilaterale bestel en
hybride oorlogsvoering (beide afdeling Utrecht) en de strijd tegen het terrorisme (afdeling
Noord). Het lustrumjaar werd op 29 juni in Den Haag afgesloten met een druk bezochte
bijeenkomst over het Midden-Oosten, Europa en de migratiesprekers met als sprekers Sigrid
Kaag en Monika Sie. Al deze bijeenkomsten werden mogelijk gemaakt door steun vanuit het
Fonds.
Naast deze bijeenkomsten is een reeks van andere activiteiten georganiseerd in de vorm
van lezingen, paneldiscussies, debatteen, etc. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de
actualiteit. Onderwerpen die aan de orde zijn gesteld betreffen onder meer het Oekraïnereferendum van maart 2016, het Britse referendum over uittreding uit de EU, de nieuwe
mondiale strategie van de EU, het Nederlands EU-voorzitterschap, de Amerikaanse
presidentsverkiezingen en de migratiecrisis. Met steun van het Van Bylandt-fonds is
gesproken over de veiligheidssituatie in Zuidoost-Azië.
Op afdelingsniveau is o.a. gesproken over het conflict in Syrië/Irak, Rusland, de Euro, de
situatie in Turkije, de toekomst van de NAVO en de veiligheidssituatie op het Koreaanse
schiereiland. Het doet het bestuur veel plezier dat op initiatief van enkele jonge,
enthousiaste leden een afdeling Leiden is opgericht. De eerste activiteit betrof een seminar
over de rol van de VS in het Midden-Oosten na de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van alle activiteiten zowel van de afdelingen als van het
landelijk bestuur.
Overeenkomstig het streven om waar mogelijk met partners samen te werken is bij deze
door het landelijk bestuur georganiseerde activiteiten samenwerking aangegaan met
Instituut Clingendael, het Ministerie van Defensie, de AIV, Leiden Campus Den Haag, EBN,
SIB, Montesquieu Instituut, Pro Demos en Pew Research Center Washington.
Zoals in vorige jaarverslagen aangegeven zet het bestuur onder de noemer NGIZ-Club
Clingendael actief in op het aantrekken van nieuwe leden, vooral onder de doelgroep van
‘young professionals’. Ook in 2016 heeft de groep vrijwilligers die de activiteiten van NGIZClub Clingendael op zich heeft genomen, een aantal evenementen georganiseerd, o.a. over
mensenrechten en over de rol van macht in de wereld van vandaag. Hoofdstuk 4 geeft een
overzicht van de activiteiten van NGIZ-Club Clingendael.
Het NGIZ bestuur heeft op bestuurlijk vlak in 2016 een aantal uitdagingen in kaart gebracht
die in 2017 prioriteit genieten, namelijk het teruglopen van de financiële inkomsten uit
lidmaatschappen dan wel subsidies, een inkrimpend secretariaat en de noodzaak om tot
(nog) hechtere samenwerking met Clingendael te komen. In dat kader is het NGIZ-bestuur in
gesprek met Instituut Clingendael over de verdere intensivering van de samenwerking, met
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name waar het publieksactiviteiten betreft. De inzet hiervan is om vaker onder gezamenlijke
naam en verantwoordelijkheid activiteiten op te zetten.
Tot slot wil het bestuur graag vermelden dat de in 2016 georganiseerde activiteiten niet
mogelijk zouden zijn geweest zonder de ondersteuning van onze sponsoren: het Ministerie
van Buitenlandse Zake, het Muller-fonds, de Van Bylandt-Stichting en het Vfonds. Wij zijn
hen daar voor zeer erkentelijk.
II. BESTUURS- EN AFDELINGENOVERZICHT
Ten einde de effectiviteit van het landelijk bestuur te vergroten, zijn voor individuele
bestuursleden functieprofielen opgesteld. Deze bieden inzicht in wie binnen het bestuur
voor welke taken verantwoordelijk is. Het bestuur bestaat in de eerste plaats uit het
klassieke kwartet van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Aan deze
functies, de functies van het office manager en leden uit bevriende organisaties (SIB,
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie) zijn een aantal taken
verbonden. Daarnaast heeft het bestuur een aantal, dat zijn af te leiden uit de statuten en
uit eerder geformuleerde ambities van het NGIZ, zoals communicatie en ledenadministratie.
Inspelend op de eerder genoemde veranderende situatie (teruglopen van de financiële
inkomsten uit lidmaatschappen en subsidies, een inkrimpend secretariaat en een hechtere
samenwerking met Clingendael) zet het NGIZ bestuur in op het werven van twee extra
bestuursleden die zich specifiek gaan richten op fondsenwerving en ledenadministratie.
In overeenstemming met de afspraak die in de statuten is vastgelegd, heeft het landelijk
bestuur in 2016 twee keer intensief overleg gevoerd met de afdelingen. Doel daarvan is om
tot onderlinge inhoudelijke afstemming te komen bij de programmering van activiteiten en
waar mogelijk samen te werken. Speciale aandacht in het overleg met de afdelingen betreft
de communicatie van activiteiten, de ondersteuning vanuit het landelijk office-management
en de ledenwerving op afdelingsniveau.
NGIZ Landelijk bestuur 2016
● Dhr. Prof. dr. J. Th. Q. Rood Voorzitter
● Dhr. drs. A. van der Laar, Penningmeester
● Dhr. MA. R.T.W. Ferrari, Secretaris
● Mw. drs. J. Hekking, Bestuurslid
● Mw. Mr. M.W, Melles, Bestuurslid
● Mw. drs. M. Tummers-de Groot, Bestuurslid
● Mw. drs. L. del Colle Bestuurslid (tot juni 2016)
● Dhr. drs. J.P. van Aubel, bestuurslid (tot september 2016)
● Mw. drs. G. Earle, Bestuurslid (vanaf oktober 2016)
● Mw. MA. A. Steenhuis, NGIZ-Club Clingendael / Young Professionals
● Dhr. BA. L. Nieuwerf, kwaliteitszetel namens SIB- Nederland
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NGIZ Afdeling Utrecht
● Dhr. Prof. dr. M. Segers, voorzitter tot juni 2016
● Dhr. Prof dr Jacco Pekelder, voorzitter
● Mw. Prof dr Beatrice de Graaf, bestuurslid
● Dr Ton van den Brink, vice voorzitter
● Mw. Dr. M. Beers, bestuurslid
● Mw. A. van Veen, MA , penningmeester
● Dhr. J. Steehouder, MA, secretaris
● Mw. M. van Groningen, bestuurslid
● Mw. A. van Wijk, bestuurslid
● Dhr. M. Stam, Kwaliteitszetel namens SIB Utrecht
NGIZ Afdeling Amsterdam
● Dhr. M. Hoijtink, waarnemend voorzitter
● Mw. A. van Dijk, penningmeester
● Dhr. D. van Werven, secretaris
● Dhr. M. Arendshorst, bestuurslid
● Dhr. T. Fresen, bestuurslid
● Dhr. B. van Lieshout, bestuurslid
● Dhr. S. Ettes, Kwaliteitszetel namens SIB Amsterdam
NGIZ Afdeling Rotterdam
● Prof. dr. K. van Paridon, voorzitter
● Mw. drs. N. de Zwart, secretaris
● Dhr. V.A. Schoenmakers
● Dhr. F. Lavooij
● Dhr. mr. G.P.I.M. Wuisman
● Vertegenwoordiger Studium Generale
NGIZ Afdeling NGIZ Noord
● Mw. A. de Boer, Voorzitter
● Dhr. J. Lammersma, Secretaris & Fiscus
● Mw. A. Netjes, Coördinator lezingen
● Dhr. S. Tideman, Coördinator masterclasses
● Dhr. J. Krijnen – Coördinator Public Relations
NGIZ Afdeling Leiden - in oprichting
● Dhr. L. (Lars) Nieuwerf, Voorzitter.
● Dhr. F.A. (Felix) Stam, Secretaris.
● Dhr. T.J. (Thijs) van Rijn, Penningmeester.
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NGIZ Afdeling Zuid-Nederland - in oprichting
● Dhr. drs. P.H. Goedhart, voorzitter
● Dhr. H. Schippers, secretaris
● Dhr. H. van der Graaf, bestuurslid
● Mw. C. van Peski, bestuurslid
● Dhr. drs. Bernard Grevink, Bestuurslid tevens contact met het Academisch
Genootschap Eindhoven (AG).
NGIZ Secretariaat
Het secretariaat van het NGIZ is ondergebracht bij het Instituut Clingendael. Office Manager
is Mw. C. Bakker.
Ereleden
● Prof. Jhr dr G. van Benthem van den Bergh, oud-voorzitter
● Prof. dr.ir. J.J.C. Voorhoeve, oud-voorzitter
● Prof. Dr. A. van Staden, oud-voorzitter
● Mevrouw J. Schneiders-van Schie, voormalig secretaresse
● Drs. C. Homan, oud- vice voorzitter NGIZ
● Drs. H.A.H. Audretsch, oud-secretaris NGIZ Utrecht*
*De heer H.A.H. Audretsch die zich meer dan 50 jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor het
NGIZ afdeling Utrecht, heeft het ere-lidmaatschap aangeboden gekregen.
NGIZ-leerstoelen
Ook in 2016 werden een drietal NGIZ-leerstoelen bekleed. Doel is om de relatie tussen het
Genootschap en de academische wereld te verdiepen en om een bijdrage te leveren aan het
wetenschappelijke onderzoek en onderwijs op het gebied van de internationale
betrekkingen.
● Universiteit van Amsterdam; Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen bekleedt
Prof. dr. Roel van der Veen, de Bart Tromp leerstoel, met als leeropdracht het
vakgebied van de Geschiedenis en Theorie van de Internationale Betrekkingen.
● Erasmus Universiteit Rotterdam; Aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen werd
de NGIZ-leerstoel bekleed door Prof. dr. Ko Colijn. De leerstoel omvat het vakgebied
van Internationale betrekkingen in het bijzonder mondiale veiligheidsvraagstukken.
Ko Colijn is per september 2016 met emeritaat gegaan.
● Rijksuniversiteit Groningen; Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bekleedt Prof.
dr. Andrej Zwitter de leerstoel met als leeropdracht het verzorgen van onderwijs en
het verrichten van onderzoek ten aanzien van de interactie tussen recht en politiek
in internationale conflictsituaties.
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III. NGIZ BIJEENKOMSTEN 2016
Het NGIZ organiseert door het hele land maandelijks diverse bijeenkomsten. Dat doet het
alleen of in samenwerking met andere organisaties. Als één van de voorlopers van het
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, heeft het NGIZ een
bijzondere band met het instituut. Er wordt regelmatig samengewerkt. In het kader van het
NGIZ lustrum noemt het bestuur in het bijzonder de samenwerking met het VFonds bij de
diverse lustrumbijeenkomsten.
NGIZ DEN HAAG


26/01 NGIZ Den Haag i.s.m. Ministerie van Defensie. De toekomst van Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking. Samenwerking of tegenwerking? Lustrumlezing
Sprekers: Generaal Middendorp, commandant der strijdkrachten en Pim Kraan,
Directeur Save the Children. Locatie: Perszaal Ministerie van Defensie. 60
deelnemers.



12/02 NGIZ Den Haag. ‘Parlementaire besluitvorming en snelle militaire
reactiemachten.’ Sprekers: prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer (voorzitter Adviesraad
Internationale Vraagstukken), LtGen. Jan Broeks (Hoofd Nederlandse Permanente
Militaire Vertegenwoordiging bij de EU en NAVO Militaire Comités). Aansluitend
paneldiscussie met: drs. Angelien Eijsink (PvdA-fractie) Generaal-majoor b.d. Frank
van Kappen (VVD-fractie) Locatie: Perszaal Ministerie van Defensie. 110 deelnemers.



24/03 NGIZ Den Haag en EUforum Debatbijeenkomst over het Oekraïnereferendum. Jan Marinus Wiersma, oud-Europarlementariër en gastonderzoeker bij
Instituut Clingendael. Marc Jansen, auteur van ‘Grensland; een geschiedenis van
Oekraïne’. Tony van der Togt, senior-onderzoeker bij Instituut Clingendael.
EUforum.nl en de debatbijeenkomst zijn mede mogelijk gemaakt door de
referendumcommissie.
Locatie: Universiteit Leiden, Locatie Haagse Campus, 135 deelnemers.



15/04 NGIZ Den Haag | Debat: Brexit: to stay or to go, is that the question? Locatie:
Huis van Europa, Den Haag i.s.m. de Europese Beweging Nederland EBN)
55 deelnemers.
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09/05 NGIZ Den Haag | Naar een nieuwe Mondiale Strategie voor de Europese
Unie Sprekers; Prof.dr. Sven Biscop, hoofd van het Europa in de Wereld programma
van het Egmont Instituut in Brussel en door oud-generaal Ton van Loon, o.a. oudcommandant van het Duits-Nederlandse legerkorps. Locatie: Instituut Clingendael,
DenHaag.
80 deelnemers.



06/06 NGIZ Algemene Ledenvergadering met een lezing over het EU
voorzitterschap Spreker: Jean-Pierre van Aubel, Coördinator EU voorzitterschap
Ministerie van Defensie, bestuur NGIZ Instituut Clingendael, Den Haag 45
deelnemers.



29/06 NGIZ Den Haag | Closing event of the 70th anniversary of the Netherlands
Society for International Affairs, The Middle East, the refugee crisis and Europe: “No
fortune-hunters, no women-beaters, no terrorists”.
Lustrumbijeenkomst met ondersteuning van het V-Fonds. Spreker: Sigrid Kaag en
Monika Sie. Te gast bij het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag.
200 deelnemers.



18/10 NGIZ Den Haag en Clingendael | Pew Research Center (Denktank
Washington) presenteert een rapport over de Amerikaanse verkiezingen. Spreker:
Michael Dimock, president, Co-referent Willem Post.
Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.
86 deelnemers.



30/11 Debat: De toekomst van de EU? De jongeren politieke afdelingen aan zet
Op welke manier is de EU nog van waarde voor jongeren en welk (nieuw) pad moet
de EU opgaan of welke grenzen moet zij trekken? Hoe kijken de
jongerenorganisaties van de politieke partijen naar het probleem van het draagvlak?
Wat voor soort EU steunen zij eigenlijk? Moeten we pas op de plaats maken, hebben
jongeren de toekomst in de EU? Deze vragen werden aan de orde gesteld tijdens het
jongeren debat met de jongeren politieke afdelingen. I.s.m. Clingendael en het
Montesquieu Instituut. Te gast bij ProDemos.
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08/12 NGIZ Den Haag | Van Bylandtlezing | De veiligheidssituatie in Zuidoost/Oost Azië: op weg naar confrontatie? Sprekers: Alexander Bon, Universitair Docent
Internationale Veiligheidsstudies, Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM/NLDA).
Marcus Houben, Luitenant-kolonel bij de mariniers. Locatie: Ministerie van Defensie,
Perszaal aantal deelnemers: 80



14/12 Publieksdebat: De Europese aanpak van de migratiecrisis: Zoektocht naar
een duurzame strategie
De ‘migratiecrisis’ wordt beschouwd als een van de meest ingewikkelde uitdagingen
waar de EU nu en ook in de toekomst mee wordt geconfronteerd. Ondanks dat
Europa eerder te maken heeft gehad met migrantenstromen, maken Europese
burgers zich het meest zorgen over dit vraagstuk. Tijdens dit publieksdebat ( 150
deelnemers) gingen experts zoals Bram van Ojik (migratiegezant bij het Ministerie
van Buitenlandse Zaken)
Prof. dr. Annelies Zoomers (Professor International Development Studies Utrecht
University, Jasper Kuipers ( adjunct-directeur VluchtelingenWerk Nederland) en Prof.
Lucassen en Prof. Van Houtum (migratie-expert en auteur) in gesprek met het
publiek. Het debat werd ingeleid door Monika Sie (Clingendael) en werd
gemodereerd door Jan Rood ( NGIZ/Clingendael)
Locatie: Bankhal van Nutshuis in Den Haag

NGIZ AMSTERDAM
● 03/05 NGIZ Amsterdam | Lustrumlezing | Century Sessions over de rechtvaardige
oorlog. Gastspreker was prof. Dr. Prof. dr. Desiree Verweij, bijzonder hoogleraar
normatieve en beleidsmatige dilemma’s van multilaterale vredesoperaties. Century
Sessions is een concept van NGIZ-Amsterdam, dat historische achtergronden en
verklaringen zoekt voor actuele internationale spanningen.

NGIZ UTRECHT
 09/01 Lunchlezing | Dr. C.P.M. Klep | Syrië en Irak: fragiel, falend, opbouwend Huize
Molenaar, Utrecht.
 26/02 Lunchlezing | De toestand in de wereld door Jan Rood.
 09/03 Lustrumbijeenkomst | Nederland, multilateralisme en waarden’. André
Haspels, plaatsvervangend Directeur-Generaal Politieke Zaken.
 03/05 Hybride oorlogsvoering |Lustrumlezing met ondersteuning van het
V-fonds. Inleiding met dhr. Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Directeur van de Directie
Veiligheidsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In gesprek met Pieter
Jan Kleiweg de Zwaan & Jenne Jan Holtland.
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30/09 lunchlezing | Rusland in de huidige Europese en mondiale verhoudingen. Tony
van der Togt.
02/12 Lunchlezing met Mathieu Segers| 25 jaar Verdrag van Maastricht: verleden,
heden, toekomst.

NGIZ NOORD
 19/05 Lustrum lecture: Fighting terrorism at the border. Every day millions of
people and products are crossing the border of the EU and then again national
borders. But how do we control this? How do we protect our people from danger
coming in? Guest speaker: Frank Heijmann is a well-known expert in the field of
customs and financial law.
 15/09 University Peace Days Day 1
Sprekers: Col.drs. Han Bouwmeester, dr. Lada Roslycky, Jorn Poldermans, Kevin
Jonkers Moderator: mr. dr. C.N.J. de Vey Mestdagh.
 22/09 University Peace Days Day 2
Sprekers dr. Timo Kivimaki, Nino Nanitashvili, Thomas Baar Moderator: prof. dr. Jan
Rood.
NGIZ LEIDEN
 27/10 NGIZ Leiden | Het Midden-Oosten na de Amerikaanse
Presidentsverkiezingen
De allereerste activiteit van NGIZ Leiden betrof een seminar over de rol van de
Verenigde Staten (VS) in het Midden-Oosten na de presidentsverkiezingen. Centraal
stond waarop de president van de VS zijn keuzes inzake het Midden-Oosten baseert.
De opzet was een paneldiscussie. Sprekers: Erik-Jan Zürcher, Herman Schaper, Jan
Rood, Niels van Willigen, Reijer Passchier Locatie: Kamerlingh Onnes Gebouw,
Rechtenfaculteit Universiteit Leiden. Deelnemers: 55.



06/11 NGIZ Leiden | CLASH
Filmvertoning in samenwerking met het Leiden Internationaal Film Festival (LIFF). De
film CLASH gaat over voor- en tegenstanders van het Al-Sisi regime in Egypte. De film
is genomineerd voor Beste Film op het London Film Festival. De filmvertoning werd
afgesloten met de Q&A. Spreker: Rena Netjes, Nederlandse arabiste en journaliste.
Locatie: Trianon Bioscoop Leiden. Deelnemers: 70.
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NGIZ ZUID
 25/02 Het Westen gezien door een Russische bril.
 17/03 Turkije lezing met Joost Jongerden.
 09/06 Bye, bye Britain? Het UK en de Brexit door Paul van Seters is hoogleraar
Globalisering en Duurzame Ontwikkeling aan de Tilburg University.
 29/09 Nederlandse buitenlandse politiek in een wereld vol verandering met Herman
Schaper.
 27/10 Civiel Militaire Missies in het buitenland met Simon Le Fevre.
 24/11 De NAVO en de gure Oostenwind met Bram Boxhoorn.

NGIZ ROTTERDAM
 14/04 Sectarian Violence in the Middle East, Lezing & Debat, Prof. Dick Douwes
(ESHCC).
 14/09 Poetins inspiratie - de basis van de Russische politiek, Professor Evert van der
Zweerde.
 21/09 Understanding today’s Turkey, Lily Sprangers, directeur van het
LeidenAsiaCentre.
 30/11 How likely is a war to happen between North and South Korea and their allies,
China and the US? Lecture by Remco Breuker.
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IV. NGIZ-CLUB CLINGENDAEL VOOR YOUNG PROFESSIONALS
Het NGIZ werkt actief aan het verbreden van haar doelgroep. Om young professionals als
groep te bereiken zijn de afgelopen jaren verschillende vormen van bijeenkomsten getoetst.
Op basis van reacties van het publiek en gedachtewisselingen met representanten van de
doelgroep is in 2014 de formule ‘NGIZ-Club Clingendael’ gepresenteerd. Dit initiatief richt
zich op een nieuwe generatie professionals met een sterke interesse voor internationale
zaken. Dat geldt niet alleen voor het publiek, maar met dit platform geeft het NGIZ ook het
podium aan een nieuwe generatie sprekers: jonge wetenschappers, beleidsmakers en
opiniemakers.
NGIZ-Club Clingendael
De formule NGIZ-C-lub Clingendael omvat een avond waarin verschillende aspecten van een
overkoepelend thema in meerdere parallelle expertsessies worden belicht. De expertsessies
laten het centrale thema van een bijzondere of verrassende kant zien zodat de bijeenkomst
in zijn algemeenheid een meerwaarde heeft op andere informatievoorziening of
discussiefora. Binnen de avonden wordt ook geëxperimenteerd met verschillende
vernieuwende werkvormen, zoals een live online stemming onder de aanwezigen (met
behulp van smartphone). Ook is de ontmoeting tussen de deelnemers een belangrijk aspect.
Iedereen is welkom bij deze bijeenkomsten maar de promotie richt zich vooral op ‘young
professionals’.
NGIZ Cinema: films of documentaires in het teken van een maatschappelijk thema
Een aantal malen per jaar organiseren wij in samenwerking met het Nutshuis, NGIZ Cinema.
Regelmatig presenteren we een film of documentaire over een internationaal
maatschappelijk of politiek onderwerp met een korte inleiding door een deskundige,
gevolgd door een discussie onder de aanwezigen.
NGIZ Pioneers: verbinding tussen jong en oud
Tussen de leden van het NGIZ bevinden zich bijzondere personen die een beeldbepalende
rol hebben gespeeld in de buitenlandse betrekkingen of internationale politiek. Zij stonden
aan de wieg van beleid dat nog steeds van invloed is op de huidige internationale politiek en
actualiteit. In een gesprek in een kleinschalige setting, geeft de spreker u een uniek kijkje in
de totstandkoming van historische besluiten en ontwikkelingen waarbij hij of zij betrokken
was.
Organisatie
Drijvende kracht achter deze bijeenkomsten was een enthousiaste, dynamische groep
vrijwilligers. Om na twee jaar de continuïteit te waarborgen zijn afgelopen voorjaar
vacatures uitgezet om een vaste commissie samen te stellen. Deze commissie is in mei 2016
aangetreden en bestaat uit jonge mensen met diverse achtergronden (wetenschap,
bedrijfsleven en overheid).
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Financiën
Deelnemers betalen een bijdrage voor een evenement. De bijdrage is met name bedoeld
om de cateringkosten en enkele kleine algemene kosten te dekken. Deze bijdrage is niet
kostendekkend en daarom is NGIZ-Club Clingendael altijd op zoek naar aanvullende bronnen
voor financiering. Stichting Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds heeft aangegeven
speciale interesse te hebben in activiteiten voor young professionals. In december 2016
kregen wij bericht dat het Mullerfonds de ingediende aanvraag heeft goedgekeurd.
Daarmee werd een subsidie van € 5.000,- toegekend voor de activiteiten van NGIZ-Club
Clingendael.
Hiernaast wordt ook proactief gezocht naar sponsoring door en/of samenwerking met
externe partijen, zoals het Nutshuis of de Haagse Hogeschool.
Bijeenkomsten Young Professionals
● 23/02 NGIZ-Club Clingendael: Mensenrechten, Clingendael
Aantal deelnemers 80 (uitverkocht), prijs kaartje: €15,- | Bereik op Facebook: 176
geïnteresseerd, 45 aanwezig Sprekers: Kees van Baar, mensenrechtenambassadeur
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Henk Schulte Nordholt, directeur bij ABN
AMRO en ondernemer met zijn eigen handelsmaatschappij, Henk Hulshof Amnesty,
een Congolese mensenrechtactivist die in Den Haag verblijft in het kader van shelter
city, Channa Samkalden (Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers), Joris Oldenziel
(Bangladesh Accord Foundation) geeft inzicht in de strijd voor betere
arbeidsomstandigheden in de textielindustrie.

● 27/01 NGIZ Cinema | Taxi Teheran, Nutshuis
‘Illegale’ film over het (taxi)leven in
documentairemaakster Elli Safari.

Iran

ingeleid

door

Iraanse

● 23/03 NGIZ Cinema | Stand by your president, Nutshuis
documentaire over de Nederlandse Sandra Roelofs, voormalig presidentsvrouw van
Georgië, ingeleid door universitair docent aan de VU Dr. Francoise Companjen.
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● 11/05 NGIZ Pioniers, verbinding tussen jong en oud.
Tussen de leden van het NGIZ bevinden zich bijzondere personen die een
beeldbepalende rol hebben gespeeld in de buitenlandse betrekkingen of
internationale politiek. Zij stonden aan de wieg van beleid dat nog steeds van invloed
is op de huidige internationale politiek en actualiteit. In een gesprek in een
kleinschalige setting, geeft de spreker u een uniek kijkje in de totstandkoming van
historische besluiten en ontwikkelingen waarbij hij of zij betrokken was. De eerste
editie van NGIZ Pioniers was niemand minder dan Wim van Eekelen. 20 deelnemers.

● 14/06 NGIZ Pioniers | Den Haag
De tweede editie van NGIZ Pioniers is een vervolg met Wim van Eekelen. De heer
Van Eekelen was oud-staatssecretaris van Defensie en Europese zaken, oud-minister
van Defensie en oud-secretaris-generaal van de West Europese Unie en acht jaar lid
van de Eerste Kamer. Hij stond aan de wieg van het Schengen verdrag dat vandaag
de dag onder druk staat.

● 27/09 NGIZ-Club Clingendael: The End of Power, Clingendael
Aantal deelnemers: 80 (uitverkocht), Prijs kaartje: €15,- | Bereik op Facebook: 245
geïnteresseerd 59 aanwezig. De sprekers: Joris Voorhoeve, Paul Ducheine generaal,
militair jurist en hoogleraar
Peter Borgdorff, directeur pensioenfonds Zorg &
Welzijn, Jochem De Groot, Microsoft,
Trineke Palm, politicoloog aan de
VU,Raymond Verstraelen, hoofd Sovereign Fixed Income Team bij Achmea, Thijl
Sunier hoogleraar aan de VU, Jan Rood, Clingendael. Sociale media die burgers
activeerden tijdens de Arabische Lente. Unilever en pensioen fondsen die met een
duurzame koers misschien wel meer verschil maken dan wanneer staten afspraken
maken. Bedreigingen die in toenemende mate niet van tanks en wapens, maar van
cyber komen.
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V. LEDENADMINISTRATIE NGIZ 2016

NGIZ contributie 2016 als volgt onderverdeeld:
Gewoon lidmaatschap

€ 35,00

Studenten lidmaatschap
(tot 26 jaar)

€ 18,00

Het ledenbestand 2016
Ambassade leden

12

Donateur

3

Ereleden

6

Student/Jongeren < 26 jaar

63

Lid > 26 jaar

518

Gratis (ruil lidmaatschap of
samenwerkende
organisaties)

28

Totaal Ledenbestand 31
december 2016

630

Waarvan nieuwe leden

57

Opzeggingen*

75

*Redenen zijn o.a. verhuizing, andere interesses, financiële argumenten, gebrek aan
activiteiten in de avonduren en alternatieve organisaties.
Evaluatie ledenbestand 2016
Het bestuur heeft in 2016 besloten tot een grondige opschoning van het ledenbestand. De
voornaamste reden voor het herordenen was de steeds groter wordende (onoverzichtelijke)
groep niet betalende leden hetgeen een gezonde financiële huishouding en overzicht in
gevaar bracht. Het verwijderen van niet betalende leden uit het NGIZ administratiebestand
en het innen van achterstallige contributie was een belangrijke prioriteit van het bestuur
voor 2016.
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Het bestuur heeft geconstateerd dat veel ‘leden’ onbereikbaar bleken om hun contributie
verplichtingen te voldoen. Voornaamste redenen zijn het niet (tijdig) doorgeven van een
nieuw woonadres, geen moeite doen de openstaande contributies te betalen dan wel zich
af te melden voor het lidmaatschap.
Per 2016 heeft het bestuur een automatisch incasso opgezet voor elk nieuw lid om de
jaarlijkse contributie te innen en zodoende bovenbeschreven financiële problematiek in de
toekomst te voorkomen.
VI. COMMUNICATIE
In 2016 hebben we de communicatie naar de verschillende doelgroepen verbeterd en
geïntensiveerd. Met name een actievere inzet van social media heeft geleid tot verbreding
(verjonging) van de deelnemersgroep aan de bijeenkomsten.
Website
De in 2015 ingevoerde veranderingen op de website hebben het afgelopen jaar een positief
effect gehad. De aanmeldmodule blijkt met name een goede toevoeging te zijn. Bezoekers
komen vooral vanuit de Nieuwsbrief en de social mediakanalen (Facebook) op de website.
Het komende jaar zal gekeken worden hoe de website met name op content gebied een
volgende verbeterslag kan krijgen.
De maandelijkse digitale Nieuwsbrief wordt gemiddeld naar 2000 relaties gestuurd. De
ontvangers zijn leden van het NGIZ, geïnteresseerden die geen lid zijn, relaties van Instituut
Clingendael, Young Professionals, studenten(verenigingen), leden van de Europese
Beweging Nederland, Ambassades, politieke jongerenorganisaties en contacten van
Universiteiten.
Per digitale zending klikt gemiddeld 30 % de Nieuwsbrief open. Het is van groot belang dat
alle ontvangers zich ‘officieel’ via de website van het NGIZ registreren voor de nieuwsbrief.
De wet op de e mailmarketing verplicht dit ons te stimuleren zodat wij op verantwoorde
wijze onze relaties kunnen blijven informeren.
Aanmeldmodule
Ter verduidelijking: De geïmplementeerde aanmeldmodule voor bijeenkomsten maakt het
mogelijk om zich via de website aan te melden. Men ontvangt automatisch een bevestiging.
Dit werkt kostenbesparend voor het Office Management. Ook kan men inmiddels via IDEAL
eventuele deelname kosten voldoen.
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Social Media
Het afgelopen jaar is verder ingezet op het vergroten van het bereik en verjonging van
NGIZ. Concreet heeft ook in het afgelopen jaar de actievere inzet van sociale mediakanalen,
m.n. Facebook en LinkedIN bijgedragen aan het bereiken van een jongere doelgroep. Deels
heeft dit zich door vertaald naar verjonging van het publiek dat de events en bijeenkomsten
bezocht.
De algemene NGIZ Facebook en LinkedIN pagina’s blijken een goed bereik te hebben.
Facebook blijft het meest populaire social medium. Via onze social media-kanalen
verspreiden we actief informatie over internationale issues en onze events en
bijeenkomsten. Tevens kan men zich via de posts op deze sites aanmelden voor de events –
via de doorlink naar de website met aanmeldmodule. Ook het afgelopen jaar zien we dat
het met name de “Young Professionals” 18-35 jaar zijn die met Facebook worden bereikt.
De LinkedIN pagina heeft met name volgers in de Senior Professional doelgroep. Het aantal
volgers op beide media-kanalen blijft gestaag groeien. Ten opzichte van vorig jaar (2015) is
het aantal “fans” van onze Facebookpagina met zo’n 30% (van 1240 naar 1650) gestegen.
De LinkedIN groep is nagenoeg gelijk gebleven.
Ook in het afgelopen jaar hebben we gezien dat door inzet van betaalde campagnes op de
social media meer mensen zijn bereikt wat heeft geleid tot aanmeldingen van nieuwe
belangstellenden voor activiteiten en ledenaanwas.
In 2016 heeft de website NGIZ 10.500 users gehad. De spreiding over het land is
vergelijkbaar gebleven met 2015. Naast de grote concentraties in Den Haag, Amsterdam en
Groningen zijn ook veel bezoekers gevestigd in Utrecht en Leiden.
De afsluitende lezing van het lustrumjaar heeft de meeste bezoekers getrokken op de
website (884), als gevolg van de online campagne. Daarnaast waren de bijeenkomsten over
Oekraïne en de sessies van NGIZ-Club Clingendael publiekstrekkers online. Veruit de meeste
bezoekers -ruim 4000- komen op onze site door ngiz.nl in te typen. Google is de tweede
belangrijke bron van bezoekers. Facebook levert daarnaast ook bijna 2.000 gebruikers op.
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VII. SIB-NEDERLAND – NGIZ
Stichting SIB-Nederland heeft al jarenlang nauwe contacten met het Nederlands
Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ). De Ceremonieel Voorzitter van SIBNederland vertegenwoordigd de stichting bij zoveel mogelijk Algemene
Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen van NGIZ-Landelijk.
Sinds februari 2015 wordt de functie van Ceremonieel Voorzitter van SIB-Nederland vervuld
door Lars Nieuwerf. Vanaf augustus 2017 zal Rik van Huigenbos het Ceremonieel
Voorzitterschap overnemen. De individuele SIB-steden hebben ook afgelopen jaar weer
afzonderlijk contact gehouden met de desbetreffende lokale NGIZ-afdelingen. Zo heeft SIBAmsterdam bijvoorbeeld weer het IB-café georganiseerd in samenwerking met NGIZAmsterdam. De wederzijdse promotie van activiteiten is goed verlopen.
In het kader van het NGIZ lustrum heeft het bestuur i.s.m. de SIB de essayprijs 2016
uitgezet. De opdracht: “Terugkijkend en vooruitkijkend kunnen we ons vragen stellen over
hoe onze wereld in de afgelopen 70 jaar is veranderd en hoe we zouden willen dat de
wereld zich in de komende 70 jaar zal ontwikkelen. Met deze opdracht zijn diverse
studenten in de pen geklommen. Het essay ‘‘De noodzaak van Morele Institutionalisering’’
van Ruben Ros, werd uiteindelijk gekozen als beste essay.
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