JAARVERSLAG 2017

NGIZ Jaarverslag 2017

1

INHOUDSOPGAVE

I. Inleiding

3

II. Bestuurs- en Afdelingenoverzicht

5

III. NGIZ bijeenkomsten 2017

8

IV. NGIZ-Club Clingendael voor Young Professionals

16

V. Ledenadministratie NGIZ 2017

18

VI. Communicatie

19

VII. SIB-Nederland – NGIZ

20

NGIZ Jaarverslag 2017

2

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, en cyber.
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 als ledenvereniging, 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 essayprijs 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 gevestigd in
Instituut Clingendael in Den Haag, ook actieve afdelingen in het land.
Verslag over het jaar 2017
Het jaar 2017 heeft wat betreft de door het Genootschap georganiseerde activiteiten sterk
in het teken gestaan van de actualiteit, in het bijzonder het opkomend populisme en de
reeks van verkiezingen in diverse EU-lidstaten. Zo werd in samenwerking met Instituut
Clingendael een publieksbijeenkomst georganiseerd over populisme, dit naar aanleiding van
het verschijnen van het boek ‘De populistische revolutie’ van de hand van Hans Wansink
(journalist De Volkskrant). Eveneens samen met Clingendael werden in het kader van
EUforum (Clingendael EU publieksplatform) bijeenkomsten georganiseerd over
respectievelijk de Franse, Britse en Duitse verkiezingen. Deze reeks werd afgesloten met een
EUforumdebat over de gevolgen van deze verkiezingen voor de Europese Unie. De
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EUforumdebatten werden in samenwerking met Humanity House georganiseerd.
Deze EUforumdebatten vonden plaats met steun van de Gravin Van Bylandt Stichting.
De thematiek van populisme stond ook centraal tijdens de bijeenkomst ‘How united is the
United States’. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde het in Washington DC gevestigde
Pew Research Center de bevindingen van het meest recente kiezersonderzoek naar
populisme en polarisatie in de Verenigde Staten. Daarnaast werd de stand van zaken
betreffende populisme in de EU door René Cuperus besproken tijdens een lezing in het
kader van de Algemene Ledenvergadering 2017.
Binnen de Europese Unie bestaat veel zorg over de opkomst van ‘illiberal democracies’ en
de bedreiging die dit vormt voor democratie en rechtsstaat. Naar aanleiding van het
verschijnen van het AIV-advies ‘De wil van het volk?; de erosie van de democratische
rechtsstaat in Europa’ werd in samenwerking met de AIV een publieksdebat in Perscentrum
Nieuwspoort georganiseerd. Onder dezelfde thematiek werd in de aanloop naar het
grondwettelijk referendum in Turkije een bijeenkomst gehouden over de politieke situatie in
dat land met Joost Lagendijk als spreker.
Najaar 2017 werd de nieuwe Van Bylandt-lezingenreeks afgetrapt met een bijeenkomst over
de toekomst van de EU; dit n.a.v. het verschijnen van het boek ‘Making Europe great again’
van de hand van Sven Biscop (Egmont Instituut, Brussel). Dit evenement werd georganiseerd
in samenwerking met de Belgische Ambassade en vond plaats in de residentie van de
Belgische ambassadeur. Het overkoepeld thema van de nieuwe van Bylandt-reeks is de rol
van grote mogendheden, de EU in het bijzonder, binnen het mondiale bestel.
Samenwerking met derde partijen is voor het bestuur een leidend uitgangspunt bij het
organiseren van activiteiten. Dit geldt primair voor Instituut Clingendael, maar ook voor
andere organisaties. Zo is najaar 2017 i.s.m. de Koninklijke Vereniging voor de Beoefening
van de Krijgswetenschap (KVBK) en het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI) een
bijeenkomst belegd over de betekenis en implicaties van autonome wapensystemen. Deze
samenwerking zal in 2018 een verder vervolg krijgen.
Daarnaast zet het bestuur actief in op het betrekken van jongeren/young professionals bij
de activiteiten. Zo werd met de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB) in
Leiden een congres georganiseerd over de rol van de natiestaat in de 21e eeuw. Voor de
doelgroep young professionals is al weer enkele jaren NGIZ-Club Clingendael actief. De
activiteiten van ‘Club’ worden georganiseerd door een enthousiaste groep van vrijwilligers.
NGIZ-Club Clingendael organiseerde in 2017 drie op deze doelgroep toegesneden
bijeenkomsten over respectievelijk populisme, de uitdaging van klimaatverandering en
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i.s.m. o.a. de ministeries van defensie en buitenlandse zaken over de toekomst van het
Europese veiligheids- en defensiebeleid.
Op afdelingsniveau (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Noord, Zuid en Leiden) is in 2017
sprake geweest van een breed palet aan activiteiten. Onderwerpen die zijn besproken
betreffen o.a. de Duitse verkiezingen, de relatie VS – Iran, de Eurozone, de
veiligheidssituatie in de Zuid-Chinese zee, de rol van China in de wereld, de toekomst van
diplomatie, het Midden-Oosten en Syrië, en Turkije. Voor een overzicht wordt verwezen
naar het hoofdstuk met activiteiten.
In 2016 heeft het bestuur aangegeven dat intensivering van de samenwerking met Instituut
Clingendael een belangrijk doel is. In 2017 hebben hierover verdere gesprekken
plaatsgevonden. Deze zullen in 2018 worden afgerond. Resultaat is al wel dat in beginsel alle
activiteiten van het NGIZ-landelijk in samenwerking met Instituut Clingendael plaatsvinden.
Ook in 2017 heeft het NGIZ financiële steun gekregen van externe partners. Dit betreft het
ministerie van buitenlandse zaken, het Muller-fonds en de Van Bylandt Stichting. Wij zijn
hen zeer erkentelijk voor deze steun.
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. Daarnaast is
de voorzitter van SIB-Nederland qualitate qua lid van het bestuur. Daarnaast streeft het
bestuur er naar altijd leden afkomstig van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie in het bestuur te hebben. Inspelend op het teruglopen van de financiële
inkomsten uit lidmaatschappen, subsidies die onder druk staan, en een inkrimpend
secretariaat zet het NGIZ bestuur in op het werven van twee bestuursleden die zich
specifiek richten op fondsenwerving en communicatie.
In overeenstemming met de afspraak die in de statuten is vastgelegd, heeft het landelijk
bestuur in 2017 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.
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NGIZ Landelijk bestuur 2017
● 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. MA. A. Steenhuis, NGIZ-Club Clingendael / Young Professionals
● Dhr. R. Huigenbos, kwaliteitszetel namens SIB- Nederland
NGIZ Afdeling Utrecht
● Dhr. Prof dr J. Pekelder, voorzitter
● Mw. Prof dr B. de Graaf, bestuurslid
● Dr T. 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
 Mw. M. van Driel, voorzitter
 Dhr. Ayoub Taj, penningmeester
 Mw. L. Soldaat, secretaris
 Mw. E. Kleingeld, PR en Aquisitie
 Dhr. M. Arendshorst, Algemeen bestuurslid
NGIZ Afdeling Rotterdam
● Prof. dr. K. van Paridon, voorzitter
● Mw. drs. N. de Zwart, secretaris
● Dhr. V.A. Schoenmakers
● Vertegenwoordiger Studium Generale
NGIZ Afdeling NGIZ Noord
● Dhr. J. Lammersma, Voorzitter
● Mw. A. Netjes, Coördinator lezingen
● Dhr. S. Tideman, Coördinator masterclasses
● Dhr. J. Krijnen – Coördinator Public Relations
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NGIZ Afdeling Leiden
 Dhr. L. Nieuwerf, Voorzitter.
 Dhr. F.A. Stam, Secretaris.
 Dhr. T.J. van Rijn, Penningmeester.
 Dhr. A. Bakker, bestuurslid
 Mevr. L. Schulte Nordholt, bestuurslid
 Dhr. D. Turk, bestuurslid
 Mevr. D. Keserlioğlu, SIB-Leiden
NGIZ Afdeling Zuid-Nederland - in oprichting
● Dhr. H. Schippers, Voorzitter secretaris
● Dhr. H. van der Graaf, bestuurslid
● Mw. C. van Peski, bestuurslid
● Dhr. 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*
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NGIZ-leerstoelen
Ook in 2017 werden een twee-tal 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.
● 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.
III. NGIZ BIJEENKOMSTEN 2017
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 Clingendael.
Georganiseerd door het NGIZ Den Haag
02/02
NGIZ en Instituut Clingendael | Debatbijeenkomst over populisme
met Monika Sie, een korte inleiding Hans Wansink op zijn nieuwe boek 'De Populistische
Revolutie' met aansluitend een paneldiscussie Mark Elchardus, Frank Ankersmit en Nausica
Marbee, Frans Bieckmann, Rene Cuperus en Thierry Baudet.
De Glazen Zaal
200 deelnemers
_____________________________________________________________________
03/02
NGIZ & SIB-Nederland | De natiestaat in de 21ste eeuw | congres en masterclasses
Op zoek naar de rol en het traditionele takenpakket van de natiestaat in de 21ste eeuw
Dr. H.J. Storm-Historicus (Universiteit Leiden),
Dr. R.C.P.M. Went - Econoom
(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), Prof. dr. P. Vries - Hoogleraar
Algemene Geschiedenis (Universiteit Leiden), Dr. P. Meerts – Senior Research Associate
Instituut Clingendael.
Commodore prof. dr. F.P.B. Osinga – Hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen
(Nederlandse Defensie Academie),
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Prof. dr. N.M. Blokker – Hoogleraar Internationaal en Institutioneel Recht (Universiteit
Leiden), M. Visser – Secretaris VNO NCW, Prof. em. dr. M. van Leeuwen – Hoogleraar
Moderne Transatlantische Betrekkingen (Universiteit van Amsterdam).
Keynote: de toekomst van de Nederlandse natiestaat door Oud-minister prof. dr. ir. J.J.C.
Voorhoeve.
_____________________________________________________________________
24/02
NGIZ en Instituut Clingendael | How United is the United States?
With Jocelyn Kiley, associate director of US-political research at the Washington, DC-based
Pew Research Center.
At the Clingendael Institute
80 participants
_____________________________________________________________________
11/04
NGIZ Den Haag en Instituut Clingendael| Turkije voor en na het referendum
Spreker: Joost Lagendijk
Bij Instituut Clingendael, 80 deelnemers
____________________________________________________________________
02/05
NGIZ Den Haag en Instituut Clingendael| De Franse verkiezingen: Weg van Europa?
#EUforumdebat
Hoe zal Frankrijk stemmen? En wat zullen de gevolgen van deze verkiezingen zijn voor
Europa en Nederland?
Met Niek Pas, onderzoeker voor de Universiteit van Amsterdam en Marnix Krop, voormalig
Nederlands ambassadeur in Duitsland
83 deelnemers bij en i.s.m. het Humanity House en Instituut Clingendael
_____________________________________________________________________
31/05
NGIZ Den Haag en Instituut Clingendael | De Britse verkiezingen: Wat betekent dit voor
Brexit? #EUforumdebat
Met Rem Korteweg en Margriet Drent. Moderator Monika Sie. Allen van Instituut
Clingendael.
90 deelnemers bij en i.s.m. het Humanity House en Instituut Clingendael
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21/06
NGIZ Algemene ledenvergadering en lezing over het verloop van het populisme in Europa
door René Cuperus, senior wetenschappelijk medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting
en columnist bij o.a. De Volkskrant.
45 en 60 deelnemers, Instituut Clingendael
_____________________________________________________________________
25/09
NGIZ Den Haag en Instituut Clingendael | De Duitse verkiezingen: Merkel opnieuw aan zet?
#EUforumdebat
Na Frankrijk en Groot-Brittannië, staat tijdens de derde EUforum-bijeenkomst de
verkiezingsstrijd in Duitsland centraal.
Met Hanco Jurgens van het Duitsland Instituut, Adriaan Schout en Monika Sie.( Clingendael)
90 deelnemers bij en i.s.m. het Humanity House en Instituut Clingendael
_____________________________________________________________________
19/10
NGIZ Den Haag en Instituut Clingendael| Making Europe great again: een debat
Met ‘Europa moet zijn lot echt in eigen handen nemen. De tijden dat we volledig konden
vertrouwen op anderen zijn voor een stuk voorbij.
• Sven Biscop is verbonden aan Egmont – Koninklijk Instituut voor Internationale
Betrekkingen in Brussel, waar hij directeur is van het Europe in the World
Programme
• Rem Korteweg is verbonden aan Instituut Clingendael in Den Haag, waar hij hoofd
van de Europe in the World unit.
• Jan Rood, voorzitter NGIZ als moderator.
110 deelnemers, te gast bij in de residentie van de Belgische Ambassadeur
_____________________________________________________________________
07/11
NGIZ Den Haag en Instituut Clingendael | Wat willen Macron, Merkel en Rutte voor
Europa?#EU-Forum debat
2017 was een belangrijk verkiezingsjaar voor de Europese Unie. Zowel in Frankrijk, Duitsland
en Nederland zijn nieuwe regeringen gekozen. Met deze verkiezingen achter de rug, is het
tijd om de balans op te maken: Wat gaan de uitkomsten van al deze verkiezingen voor
Europa betekenen?
Sprekers: Stefan de Vries, Multimedia-journalist, schrijver en RTL-correspondent in Parijs en
Wouter Meijer, Voormalig NOS-correspondent in Berlijn moderator Monika Sie directeur
van Instituut Clingendael
70 deelnemers bij en i.s.m. het Humanity House en Instituut Clingendael.
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14/11
NGIZ Den Haag, AIV en Instituut Clingendael| Publiek debat | ‘De wil van het volk? De erosie
van de democratische rechtsstaat in Europa’
Een publiek debat naar aanleiding van het recent uitgebrachte advies van de Adviesraad
Internationale Vraagstukken (AIV).
De democratische rechtsstaat in Europa staat onder druk. Opkomend populisme en
Euroscepsis laten zien dat delen van de bevolking het vertrouwen in eigen overheid en
politiek hebben verloren en zich afkeren van Europese integratie
Een co-productie van het NGIZ, de AIV en Instituut Clingendael.
Sprekers en panelsprekers.
• Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, lid van de WRR en
voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de AIV.
• Bastiaan Rijpkema, als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden.
auteur van o.a. Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie.
• Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus, publicist en columnist.
• Jan-Marinus Wiersma, senior visiting fellow, Clingendael Institute
Locatie Perscentrum Nieuwspoort. 180 deelnemers
_____________________________________________________________________
30/11
NGIZ Den Haag en Instituut Clingendael| ‘Autonome wapensystemen binnen de krijgsmacht
- wat geven we uit handen?
Tijdens deze bijeenkomst is ingegaan op mogelijke ontwikkelingen rond het thema
‘autonome wapensystemen’ (mede in relatie tot kunstmatige intelligentie)
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied? Wat zijn de veiligheid-politieke
implicaties?
• Met Leon Kester, onderzoeker bij TNO, Miriam Struyk, programmadirecteur
Veiligheid en Ontwapening bij PAX en Frans Osinga is Hoogleraar Militair
Operationele Wetenschappen aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de
Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
• Moderator is Jan Rood, voorzitter NGIZ
Te gast bij KIVI i.s.m. KIVI en de KvBK en Instituut Clingendael
_____________________________________________________________________
Georganiseerd door NGIZ Club Clingendael
08/03
NGIZ Club Clingendael over verkiezingen, democratie en populisme
Worldwatcher Robert van de Roer als moderator.
Nick Coppin, Head of Policy van de Britse ambassade over (de gevolgen van) de Brexit.
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Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de participatie van civil society, de
non profitsector, en de rol en invloed van vrijwilligerswerk en actief burgerschap.
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht Otto Spijkers en Arron Honniball gaven een
workshop over de mogelijkheden van de “gewone wereldburger” om deel te nemen en
invloed uit te oefenen op besluitvormingsprocessen.
70 deelnemers
Locatie: Instituut Clingendael
_____________________________________________________________________
11/10
NGIZ Club Clingendael on Tour: Klimaat als kans!?
Event met Young Professionals
•
Marcel Beukenboom - Climate Envoy van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
•
Donald van den Akker - Directeur Strategie van het Klimaatverbond
•
Jasper Hörmann Hoofd Business Development van Sungevity
•
Anneke Rooth - Training and Research Fellow op het gebied van duurzaamheid bij
Clingendael
•
Liesbeth van de Grift - UGlobe en Assistant Professor in the History of International
Relations
•
Daphina Misiedjan - onderzoeker Universiteit Utrecht op gebied duurzaamheid,
mensenrechten en water
Bij de Universiteit van Utrecht. 47 deelnemers
_____________________________________________________________________

22/11
NGIZ Club Clingendael | In Defence of Europe The Future of European Security and Defence
Cooperation
For students and Young Professionals, 110 deelnemers.
I.s.m. The Ministry of Defence, Leiden University, Ministry of Foreign Affairs, Jonge Atlantici
Keynote speech by Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Deputy Director-General for Political
Affairs, Ministry of Foreign Affairs
Roundtable discussions on Developments in EU defence cooperation (PESCO, European
Defence Fund), EU in the World – Current opportunities and challenges in EU missions and
operations, Bilateral and multilateral defence cooperation in Europe from a Dutch
perspective and EU-NATO cooperation
At the Ministry of Foreign Affairs.
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Georganiseerd door NGIZ Utrecht
03/02
Angela Merkel en de Duitse kiezers: vooruitblik op verkiezingsjaar 2017 door prof.dr. Jacco
Pekelder,
Duitsland-expert van de Universiteit Utrecht en voorzitter van NGIZ afdeling Utrecht.
Huize Molenaar
_____________________________________________________________________
17/03
Lunchlezing |Trump en Iran: het einde van een nucleaire deal?"
Met Sico van der Meer van Instituut Clingendael
Huize Molenaar
_____________________________________________________________________
21/04
China en Japan: oude vijandschap, nieuwe spanningen
De oude spanningen tussen China en Japan zijn tegenwoordig onderdeel van een veel groter
spanningsveld, dat ook de crisis rond Noord-Korea, het machtsconflict in de Zuid-Chinese
Zee en de heropgeleefde kwestie- Taiwan omvat.
Lunchlezing met Jan van der Putten.
Locatie: Huize Molenaar
13/10
Lunchlezing | Democratiseringsprocessen in Latijns-Amerika
Spreker: Soledad Valdivia verbonden aan de Universiteit Leiden.
Lunchlezing bij Huize Molenaar
09/11 NGIZ Utrecht | Van Byandtlezing | The Netherlands and the South China Sea
Sprekers: Alex Oude Elferink en Henk Schulte-Nordholt. Sinologist
Locatie: Raadzaal, Utrecht
_____________________________________________________________________
17/11
Lunchlezing | De toekomst van de Europese Monetaire Unie (EMU).
Spreker: Ton van den Brink, hoofddocent Europees Recht aan het Europa Instituut van de
Universiteit Utrecht
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Georganiseerd door NGIZ Amsterdam
20/4
Century Session: Tussen Oost en West: Turks buitenlands beleid in (historisch) perspectief
Bij Crea in Amsterdam
_____________________________________________________________________
20/06
Debate night: China’s relations (by NGIZ Amsterdam, SIB Amsterdam and Leiden Asia
Centre)
Locatie : Shenzhou Open University in Amsterdam
_____________________________________________________________________
14/11
Changing Diplomatics: New Technologies in Contemporary World Politics
Bij StartDOCK in Amsterdam
_____________________________________________________________________
Georganiseerd door NGIZ Leiden
24/04
De bank in de wereld | Q&A Nout Wellink
De kredietcrisis laat tien jaar na haar ontstaan nog steeds haar sporen na. De landsgrenzen
zijn hierbij onbelangrijk. De invloed die de crisis in de wereld en Nederland heeft gehad,
heeft bovendien de kijk van de maatschappij op de bancaire sector veranderd.
Vragen aan en antwoorden van Nout Wellink, oud- president van De Nederlandsche Bank
(DNB)
Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG), in
Leiden. 85 deelnemers
_____________________________________________________________________
04/11 NGIZ Cinema | ‘Insyriated’ en Q&A Floris van Straaten
In samenwerking met het Leiden International Film Festival.
Georganiseerd door NGIZ Rotterdam
04/12
Studium Generale en NGIZ Rotterdam | Today’s Middle East
Bij de Erasmus Universiteit
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Georganiseerd door NGIZ Noord
23/11
Filmavond over gewapende drones. Vertoning van de film ‘ National Bird, die drones belicht
vanuit het perspectief van de bestuurders en andere operationele betrokkenen. Na
de film zal assistent professor Antenor Hallo de Wolf van de Rijksuniversiteit Groningen
gewapende drones behandelen vanuit een internationaal rechtsperspectief.
_____________________________________________________________________
07/12
China lezing met Jan van der Putten
De laatste jaren heeft China zich ontwikkeld tot een grote speler op het internationale
toneel. De geopolitieke invloed is duidelijk zichtbaar in Afrika, waar de Chinezen lokale
markten binnentreden met eigen producten, flink investeren in infrastructurele projecten
en zelfs een militaire basis hebben geopend. Waar komt deze Chinese interesse in Afrika
vandaan en is er sprake van neokolonialisme?
_____________________________________________________________________
21/12
NGIZ Noord | International negotiation: an insight look.
In samenwerking met de stichting TEIMUN heeft het NGIZ Noord een lezing over
internationale onderhandelingen georganiseerd.
_____________________________________________________________________
Georganiseerd door NGIZ Zuid
26/01
China een wereldmacht?’
Academisch Genootschap Eindhoven
Spreker: Frans Greidanus voormalig Philips Research Adie in Sjanghai
_____________________________________________________________________
23/02
(On)macht in de wereld.
Bij het Academisch Genootschap
Spreker: Marc de Kruijff, Commandant Landstrijdkrachten
_____________________________________________________________________
23/03
Academisch Genootschap | Het Populisme als politiek stroming
Spreker Koen Vossen
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25/04
Turkije: Hoe verder? Met Lily Sprangers bij het Academisch Genootschap Eindhoven
_____________________________________________________________________
28/09
Lezing Duitse verkiezingen | 28 september
Met Hanco Jurgens bij het Academisch Genootschap Eindhoven.
____________________________________________________________________
26/10
Een reis langs geopolitieke pijnpunten in Europa en de wereld 2017
Met Jan Rood, senior research fellow bij het Instituut Clingendael, hoogleraar Internationale
Politieke Economie en Europese Integratie aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het
NGIZ.
Bij het Academisch Genootschap Eindhoven
_____________________________________________________________________
23/11
Opkomst Shia-stroming in Midden-Oosten met Annemeik Schlatmann.
Bij het Academisch Genootschap
_____________________________________________________________________
IV. NGIZ-CLUB CLINGENDAEL VOOR YOUNG PROFESSIONALS
Het NGIZ werkt actief aan het verbreden van zijn 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 geïnteresseerde bredere publiek, maar met dit
platform geeft het NGIZ ook een podium aan een nieuwe generatie sprekers: jonge
wetenschappers, beleidsmakers en opiniemakers.
NGIZ-Club Clingendael
De formule NGIZ-Club Clingendael omvat een avond waarop 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 t.o.v. andere vormen van
informatievoorziening of discussiefora. Tijdens de avonden wordt ook geëxperimenteerd
met verschillende vernieuwende werkvormen, zoals een live online stemming onder de
aanwezigen (met behulp van smartphone). Ook is het netwerken tussen de deelnemers een
belangrijk aspect. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomsten, maar de promotie richt zich
vooral op ‘young professionals’.
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NGIZ Cinema: films of documentaires in het teken van een maatschappelijk thema
Een aantal malen per jaar organiseren wij NGIZ Cinema. Regelmatig presenteren we in dit
kader 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 is 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 bestaat uit
jonge mensen met diverse achtergronden (wetenschap, bedrijfsleven en overheid).
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 is de afgelopen jaren
beried geweest om de activiteiten van NGIZ-Club Clingendael te ondersteunen. Dit was ook
in 2017 het geval.
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V. LEDENADMINISTRATIE NGIZ 2017
NGIZ contributie 2017 als volgt onderverdeeld:
Gewoon lidmaatschap

€ 35,00

Studenten lidmaatschap
(tot 26 jaar)

€ 18,00

Het ledenbestand 2017
Ambassade leden

11

Donateur

3

Ereleden

6

Student/Jongeren < 26 jaar

65

Lid > 26 jaar

489

Gratis (ruil lidmaatschap of
samenwerkende organisaties)

28

Totaal Ledenbestand 31
december 2017

602

Waarvan nieuwe leden

30

Opzeggingen*

57

*Redenen zijn o.a. verhuizing, andere interesses, financiële argumenten, gebrek aan
activiteiten in de avonduren en alternatieve organisaties.
Evaluatie ledenbestand 2017
Het bestuur heeft in 2017 besloten tot een grondige opschoning van het ledenbestand. De
voornaamste reden hiervoor was de steeds groter wordende (onoverzichtelijke) groep niet
betalende leden, hetgeen een gezonde financiële huishouding 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 2017.
Het bestuur heeft geconstateerd dat veel ‘leden’ onbereikbaar bleken om aan hun
contributieverplichtingen te voldoen. Voornaamste redenen zijn het niet (tijdig) doorgeven
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van een nieuw woonadres, geen moeite doen de openstaande contributies te betalen dan
wel zich alsnog 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 problemen in de
toekomst te voorkomen.
VI. COMMUNICATIE
In 2017 zijn we doorgegaan op de ingeslagen weg en hebben we de communicatie naar een
bredere doelgroep geïntensiveerd. Met name een actievere inzet van social media leidt, zo
leert de ervaring, tot verbreding (verjonging) van de deelnemersgroep aan de
bijeenkomsten. Samenwerking met Clingendael op versterkt eveneens de outreach en
promotie van de bijeenkomsten binnen het relevante netwerk van potentiële deelnemers.
Website
Ten opzichte van het vorige jaar is de traffic (aantal bezoekers) op de site met ruim 15 %
gestegen. Bezoekers komen vooral vanuit de social mediakanalen (Facebook) via de doorlink
naar de aanmeldmodule op de website. De website blijft als landingspagina met event
beschrijvingen, agenda, aanmeld- en nieuwsbrievenmodule een belangrijke
communicatiemiddel voor het NGIZ.
Social Media
Ook in 2017 heeft de actieve inzet van sociale mediakanalen, m.n. Facebook en LinkedIN
bijgedragen aan het bereiken van een bredere doelgroep. Deels heeft dit zich doorvertaald
naar verjonging van het publiek (young professionals) dat de events en bijeenkomsten
bezocht. Vooral de algemene NGIZ Facebook en LinkedIN pagina’s blijven een goed bereik
hebben en gestaag te groeien. 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.
Inzet van betaalde campagnes, als extra promotietool, heeft er ook afgelopen jaar voor
gezorgd dat events waar in eerste instantie de aanmeldingen wat achterbleven, uiteindelijk
goed zijn bezocht.
De maandelijkse digitale Nieuwsbrief wordt gemiddeld naar 2500 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.
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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.
Ook het afgelopen jaar hebben we weer gezien 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 (2016) is het aantal “fans” van onze
Facebookpagina met ruim 10% (van 1650 naar 1829) gestegen. De LinkedIN groep is
nagenoeg gelijk gebleven.
De vereniging zal zich buigen over en aanpassingen gaan verrichten methet oog op de
invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018
van kracht zal gaan worden.
VII. SIB-NEDERLAND – NGIZ
Stichting SIB-Nederland heeft al jarenlang nauwe contacten met het Nederlands
Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ). De landelijk voorzitter van SIB-Nederland
vertegenwoordigt de stichting bij bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen
van NGIZ-Landelijk.
Sinds februari 2015 wordt de functie van voorzitter van SIB-Nederland vervuld door Lars
Nieuwerf. Sinds augustus 2017 heeft Rik van Huigenbos deze funcite overgenomen. De
individuele SIB-steden hebben ook afgelopen jaar weer afzonderlijk contact gehouden met
de desbetreffende lokale NGIZ-afdelingen. Zo heeft SIB-Amsterdam bijvoorbeeld weer het
IB-café georganiseerd in samenwerking met NGIZ-Amsterdam. De wederzijdse promotie van
activiteiten is goed verlopen.
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