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Van de voorzitter
Deze dagen is het bestuur doende met het
invullen van zijn functie van secretaris. Een
belangrijke functie, want niemand houdt zo
goed in de gaten wat er allemaal bij Anéla
gedaan wordt en moet worden als de
secretaris.

bestuur, maar zeker ook in het werkveld van
de toegepaste taalwetenschap. Emmanuelle
heeft haar wetenschappelijk onderzoek naar
meertaligheid bij jonge kinderen voorbeeldig
ingezet voor maatschappelijke doeleinden,
zoals op het gebied van taalonderwijs aan
vluchtelingen. Toegepaste taalwetenschap
tout court dus.

De reden voor onze zoektocht is dat onze
huidige secretaris, Emmanuelle le PichonVorstman, een positie gekregen heeft in Toronto, Canada (Ontario Institute for Studies
in Education), Department of Curriculum,
Teaching and Learning. Ze begint haar werk
daar vanaf september en we wensen haar
alvast heel veel succes en geluk met deze
mooie stap in haar academische carrière.

In de tweede helft van 2017 staat er nog één
evenement van Anéla op de kalender. We
hopen jullie allen te ontmoeten op de Anélastudiedag van 22 september. Het thema is dit
keer ‘Meertaligheid, Taalverwerving en Taalvaardigheid’ en we zijn welkom bij Fontys
Lerarenopleiding Tilburg. Meer informatie
vind je op de website van Anéla.

We zullen Emmanuelle niet alleen missen als
sympathieke collega binnen het Anéla-

Jos Swanenberg
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Uit de praktijk: Filip Devos
Taalwetenschapspopularisering in het Nederlands
In deze rubriek vertellen taalwetenschappers
over het belang van hun kunde voor de
samenleving. Dit keer Filip Devos over zijn
inzet om Nederlands als wetenschapstaal te
bevorderen.

blijven beschikken en wil men de kennisoverdracht binnen de verschillende kennisgebieden voor Nederlandstaligen verder
garanderen en mogelijk maken.’
En Cor van Bree, emeritus hoogleraar
Nederlands aan de Rijksuniversiteit Leiden,
noemt ‘stimulering van het Nederlands als
taal van wetenschap’ een belangrijk praktisch actiepunt: ‘Een onderzoeker mag een
substantieel deel van zijn onderzoek in de
eigen taal publiceren; het kan ook een illusie
zijn dat de hele wereld op onze Engelse
publicaties zit te wachten. Bij voorkeur
schrijft hij/zij in het Nederlands ook van tijd
tot tijd voor een breder publiek. Het laatste
zou sterk gestimuleerd moeten worden. Dus
geef er extra punten voor.’
Om domeinverlies van het Nederlands
tegen te gaan, wil ik dus pleiten voor het
Nederlands als wetenschapstaal. Dat is een
maatschappelijke taak van een toegepaste
taalwetenschapper.

‘Voor een internationaal georiënteerd domein
als de wetenschap is Engels noodzakelijk,
maar dat mag niet geheel ten koste gaan van
Nederlands. Het is belangrijk dat er ook in
Nederlands wordt gepubliceerd zodat wetenschappelijke kennis ook voor de Nederlandstalige samenlevingen zelf beschikbaar komt.
Dat vraagt om zowel Nederlandstalige terminologie als populariserende artikelen. Hiervoor kan de Taalunie de komende jaren
nieuw beleid ontwikkelen.’ Dat stond te lezen
in de nieuwsbrief van de Nederlandse Taalunie op 10 mei 2017 onder de kop ‘Het
Nederlands is springlevend, maar…’. Laten
we hopen dat het niet bij lippendienst blijft,
en dat de Taalunie de komende jaren effectief
initiatieven (‘nieuw beleid’) ontwikkelt.
Ik ben vorig jaar een petitie gestart
(https://www.petities24.com/wetenschapsp
opularisering), nadat ik in enkele opiniestukken mijn ongenoegen geuit had over de
povere behandeling door de Vlaamse academische en politieke overheden van wetenschapspopularisering (in het Nederlands). De
bronnen vindt u hieronder.
Mijn stelling was kort en krachtig: ‘De
Vlaamse overheid blaast tegelijk warm en
koud1 als het aankomt op de valorisatie2 van
wetenschapspopularisering en wetenschapscommunicatie. Dat kadert binnen de algemene
trend in het hoger onderwijs om wetenschappelijk onderzoek (torenhoog) boven onderwijs te plaatsen. En dat is een nefaste
ontwikkeling.’
Ik sta daar niet alleen in. Willy Martin,
emeritus hoogleraar lexicologie en voorzitter
van NL-Term, schrijft bijvoorbeeld: ‘NL-Term
is ervan overtuigd dat wetenschappelijk
onderwijs en wetenschappelijke publicaties in
het Nederlands belangrijk blijven, wil men
verder over Nederlandse vaktalen kunnen

1

Filip Devos is hoofddocent Nederlands aan de
Universiteit Gent en hoofdredacteur van het
wetenschappelijk-populariserende
taaltijdschrift Over taal.
E-mail: filip.devos@ugent.be
Literatuur
http://taalunieversum.org/nieuws/6936/het_ned
erlands_is_springlevend_maar
Devos, F. (2015a), ‘De lippendienst rond
populariseren in Vlaanderen’. In: Over taal, jrg.
54,
nr.
2,
blz.
50.
Zie
ook:
http://www.overtaal.be/varia/TaalkronkelDev
os.pdf.
Devos, F. (2015b), ‘Wie brengt de wetenschap nog
aan de man?’. In: De Standaard van 12 mei
2015,
blz.
36.
Zie
ook:
http://www.overtaal.be/varia/opiniestuk%20
De%20Standaard_Filip%20Devos.pdf.
Martin, Willy (2015), Nadenken over terminologie.
Zeven opstellen over terminologiebeleid. Gent:
Academia Press.
Van Bree, Cor (2014), Het Nederlands in gevaar?
en andere prangende taalkwesties. Utrecht:
Unieboek/Het Spectrum.
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wissende signalen afgeven (Red.)

2

in de zin van ‘waardering’ (Red.)

Promotieonderzoek in de spotlights: Eveline Boers (HU)
In deze nieuwe rubriek vertellen promovendi
over hun onderzoek naar aanleiding van een
aantal vragen. Dit keer Eveline Boers over
haar onderzoek naar Nederlandse Gebarentaal.

van een aantal studenten te analyseren, die
we vier jaar hebben gevolgd gedurende hun
opleiding tot Leraar of Tolk NGT. Daarnaast
ben ik bezig met een elicitatiestudie, waarbij
ik 14 eerstejaars studenten van dezelfde
opleiding om de 2-3 weken een test heb laten
doen die er op gericht is om ruimtegebruik
uit te lokken. Als ik een beeld heb van de
(mogelijke) verwervingsvolgorde die studenten doorlopen, kan ik mijn derde deelonderzoek gaan uitvoeren: een interventiestudie,
gericht op Focus on Form. Ik ben er nieuwsgierig naar of gerichte focus op de vorm van
de taal studenten helpt de taal accurater te
gaan produceren.

Sinds maart 2016 doe ik promotieonderzoek
naar de didactiek van Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ik heb hiervoor een ‘promotievoucher’ gekregen van mijn werkgever, de
Hogeschool Utrecht, waardoor ik in staat gesteld word om drie dagen in de week onderzoek te doen. De vierde dag blijf ik werkzaam
als docent.
Gebarentaal wordt pas enkele decennia
als vak onderwezen en er is nauwelijks
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van
onderwijs en de manier waarop leerders NGT
verwerven. Dat maakt mijn onderzoek
uitdagend, ik kan nauwelijks voortbouwen op
reeds ontwikkelde kennis binnen het eigen
vakgebied. Wel is er veel kennis met betrekking tot het onderwijzen van gesproken
talen, en waar ik nieuwsgierig naar ben is of
deze
kennis
ook
toepasbaar
is
op
gebarentaal.

Ik word in mijn promotietraject begeleid door
promotoren Rick de Graaff (UU) en Beppie
van den Bogaerde (UvA/HU) en co-promotor
Roland Pfau (UvA). Ik ben erg blij met deze
combinatie van begeleiders, omdat ieder van
hen veel expertise heeft, op verschillende
gebieden.
Ik vind het doen van promotie-onderzoek
vaak leuk, soms heel leuk, en soms heel
moeilijk. Met name als ik mezelf verlies in
een woud aan artikelen, of een uur zit te
puzzelen om drie zinnen te formuleren, zakt
de moed me soms in de schoenen. Maar als
ik dan merk hoe ontzettend dit werk me
verrijkt, hoeveel extra bagage ik meeneem
als docent aan de Hogeschool, haal ik diep
adem en “diesel” ik verder.

Gebarentalen maken gebruik van de ruimte
voor het lichaam, waarbij bewegingsrichting
en locaties waar gebaren gemaakt worden
een morfosyntactische functie (kunnen)
hebben. In mijn onderzoek probeer ik een
beeld te krijgen van de fases die leerders
doorlopen bij het verwerven van NGT, als het
gaat om het gebruik van deze gebarenruimte. Ik doe dat door de gebarenoutput

Eveline Boers

AILA conferentie komt naar Groningen in 2020
Beste Anéla leden,

iemand stond te springen om dit te “trekken”
is het toen afgehouden.
In 2020 zou het congres in Sarajevo
plaatsvinden en daar is het hele AILA-bestuur
ook op bezoek geweest, maar dit plan viel in
duigen omdat er kennelijk politieke problemen waren. Toen is even geprobeerd om
het in Zuid-Korea te laten plaatsvinden in
plaats van 2023. Maar helaas bleek ZuidKorea toch geen optie, ook niet in 2023. Het
AILA-bestuur benaderde mij toen of Anéla

In 2020 zal het AILA wereldcongres door
Anéla georganiseerd worden in Groningen.
Zoals jullie misschien nog weten hadden wij
voor 2017 een bid gedaan, maar het congres
is toen aan Brazilië toegewezen. Ons werd
destijds gevraagd of wij het in 2020 wilden
organiseren. Ik heb het Anéla-bestuur toen
benaderd en gezegd dat ik zelf niet bereid
was het te doen. Omdat er verder niet echt
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niet alsnog het originele aanbod om het in
2020 te houden wilde heroverwegen.
Na ampele overwegingen en overleg met
het bestuur van Anéla en betrokkenen aan de
RUG in Groningen hebben we toegezegd. Het
leek ons belangrijk dat AILA weer eens naar
Europa komt. Kees de Bot (bijgestaan door
Wander Lowie en Merel Keijzer) en ik
(bijgestaan door Rasmus Steinkrauss, Sake
Jager en Charlotte Gooskens) vormen het
lokale organisatieteam. Kees de Bot heeft
aangeboden verantwoordelijk te zijn voor het
inhoudelijke programma.

AILA is ons erg dankbaar dat we dit alsnog
doen en ik hoop dan ook dat we dit samen
met alle Anéla-leden tot een groot succes
kunnen maken.

Report on site visit for AILA 2020 in
Groningen, NL on Friday 14 May 2017.
Groningen is the main city in the Northern
part of the Netherlands. It has one of the
three oldest universities in Holland that was
founded in 1640, and holds some 55,000
students. The university is right in the center
of this charming little town, bustling with
students and with young and old on bicycles.
Groningen with its canals and old brick
houses is seen as a gateway to Northern
Europe.

Groningen is an easy and direct 2-hour train
ride from Amsterdam-Schiphol Airport and
there is a train every 30 minutes. The Martini
Plaza Convention Center in Groningen is a 20
minute walk from the railway station and
there are buses also every 10 minutes.
Daniel, Bernd and I, representing AILA, were
toured the facility by Marjolijn Verspoor, Kees
de Bot and three of their team from ANeLA,
together with the representatives of
MartiniPlaza – Mario Oomkens and Daphne
Bezema.
(…)
(zie voor het volledige verslag: bijlage 1)

Inmiddels hebben we het bestuur van AILA
op bezoek gehad en Claire Kramsch (de
voorzitter van AILA) heeft de volgende brief
geschreven aan alle leden van het bestuur en
de internationale commissie. Deze wil ik jullie
niet onthouden!
Marjolijn Verspoor

Oproep AVT-Anéla dissertatieprijs 2017
De Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging
voor Toegepaste Taalwetenschap (ANéLA)
reiken jaarlijks een prijs uit voor een dissertatie op het gebied van de taalwetenschap.
Ook dit jaar zal er weer een AVT/ANéLAdissertatieprijs worden uitgereikt. Voor de
AVT/AnéLA dissertatieprijs 2017 komen alle
dissertaties in aanmerking verdedigd tussen
16 juli 2016 en 15 juli 2017.

Het reglement van de AVT/Anéla dissertatieprijs vindt u op onze website.
Secretaris van de jury is dr. Nivja de Jong
(namens het Anéla-bestuur). De tweede
secretaris is dr. Lotte Hogeweg (namens het
AVT-bestuur). Voor meer informatie over de
AVT/Anéla-dissertatieprijs 2017 kunt u
contact
opnemen
met
Nivja
(n.h.de.jong@hum.leidenuniv.nl) of Lotte
(L.Hogeweg@uva.nl)

Wij nodigen u uit om (gemotiveerde) voordrachten te doen voor kandidaten voor de
prijs. De voordrachten dienen uiterlijk 15
augustus 2017 te worden ingediend. Dit
kan online.

Nivja de Jong
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Oproep VIOT/Anéla scriptieprijs 2016-2017
Het is weer zover. Anéla- en VIOT-leden
kunnen Masterscripties op het gebied van
toegepaste taalkunde voordragen voor de
VIOT/Anéla scriptieprijs.

Besamusca (UU) begeleider van één van de
winnende scripties 2015-2016). Aan scripties
geschreven voor een research master heeft
de student meer tijd kunnen besteden; de
jury neemt deze tijdsbesteding dan ook in
overweging bij de beoordeling.

Indiening
U kunt scripties voordragen aan de hand van
een formulier dat te downloaden is van de
website. Daarop staat ook vermeld welke
documenten aangeleverd moeten worden.
Voorgedragen scripties moeten geschreven zijn in het collegejaar 2016-2017 en ook
in dat collegejaar zijn goedgekeurd aan een
Nederlands instituut voor hoger onderwijs.
De uiterste inleverdatum voor dit jaar is
dinsdag 19 september 2017 (scripties
kunnen dus ook nog op die dag worden
ingeleverd).
Ieder Anéla- en/of VIOT-lid kan maximaal
twee scripties voordragen. Dat kunnen scripties zijn die dat lid zelf begeleid heeft maar
het kunnen ook producten zijn die bijvoorbeeld als tweede lezer beoordeeld zijn. Het
reglement is te downloaden op de website.

Prijsuitreiking
Uit de scripties worden 3-5 genomineerde
scripties geselecteerd. Welke scriptie de
scriptieprijs wint, wordt bekend gemaakt op
de jaarlijkse VIOT/Anéla Juniorendag. De
jury maakt minimaal vier weken voor aanvang van de Juniorendag de namen van maximaal vijf genomineerden bekend aan het
Anéla- en het VIOT-bestuur. Ook degenen
van wie de scriptie niet genomineerd is,
ontvangen dan bericht. De genomineerden
moeten op de Juniorendag een voordracht
over hun scriptieonderzoek houden.
We hopen op een veel mooie inzendingen
over de volle breedte van de toegepaste
taalwetenschap! Voor vragen kunt u contact
opnemen met de secretaris van de jury van
de scriptieprijs: Guusje Jol (g.jol@let.ru.nl).

Beoordeling
De scripties zullen worden beoordeeld door
een jury bestaande uit onder meer Emmeline

Guusje Jol

Reminder:
Ledenvergadering 23 juni
Masterclass Linguistic Diversity 23 juni
Najaarsstudiedag 22 september
Graag breng ik u nog een drietal Anéla-activiteiten onder de aandacht.

Tijd: 13.00-14.00
Locatie: Sweelinck-zaal, Drift 21, Utrecht

Ledenvergadering vrijdag 23 juni as.
Ledenvergadering, waarbij het onder meer
zal gaan over de rol van Anéla in de samenleving. We nodigen u graag uit een bijdrage
aan deze discussie te leveren.

Masterclass Linguistic Diversity 23 juni
as.
Aansluitend op de ledenvergadering geeft
Guus Extra een masterclass Linguistic
Diversity. Deze Masterclass is gratis maar u
moet zich wel aanmelden. Dit kan via de
website. Na de Masterclass bent u van harte
welkom om na te praten bij een borrel.

Daarnaast zullen natuurlijk ook gebruikelijke
jaarstukken aan de orde komen. U treft als
bijlage bij deze nieuwsbrief aan de notulen
van de vorige ALV 2016 (bijlage 2).
Overige stukken zullen beschikbaar zijn bij
de ALV.

Tijd: 14.00-17.00
Locatie: Sweelinck-zaal, Drift 21, Utrecht
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Najaarsstudiedag
Op vrijdag 22 september 2017 vindt de
jaarlijkse Anéla-studiedag plaats. Het thema
van dit jaar is Meertaligheid, Taalverwerving
en Taalvaardigheid. De Studiedag vindt

plaats bij de Lerarenopleiding Fontys in
Tilburg. Tot en met 18 juni kunt u nog een
abstract indienen.
Guusje Jol

Opening Language Learning Resource Centre (LLRC)
aan de Universiteit Leiden
Op 9 juni is het Language Learning Resource
Centre aan de Universiteit Leiden geopend.
Het centrum zal taaldocenten en onderzoekers op het gebied van tweedetaalverwerving die aan de universiteit van Leiden aan
verschillende instituten (LUCL, LIAS, LUCAS,
ICLON) werken, samenbrengen.

tweedetaalleren samenwerken en gezamenlijk werken aan professionalisering van de
taaldocenten. De afsluitende lezing over
“principles and practice” op het gebied van
het doceren van woordenschat werd verzorgd door Prof. Norbert Schmitt (Universiteit
van Nottingham).

De feestelijke dag begon met de openingslezing door Prof. Claudia Harsch (directeur
van het Fremdsprachenzentrum te Bremen).
In deze lezing liet zij op inspirerende wijze
zien hoe in Bremen onderzoekers en
docenten op het gebied van pedagogiek van

De twaalf presentatoren uit Leiden, die
tussen deze lezingen van buiten aan bod
kwamen, lieten zien dat er in Leiden veel
kennis en kunde aanwezig is, een goede start
dus voor het LLRC.

Rectificatie
In de nieuwsbrief van april 2017 is de naam
van Merel Keijzer meermalen onjuist gespeld
in het verslag over de Juniorendag. Het moet

uiteraard zijn ‘Merel Keijzer’. Excuses voor
deze fout.

Calls en aankondigingen
Organiseert u zelf binnenkort een conferentie
of workshop of weet u van een relevante
conferentie of workshop, laat het ons weten
(webmaster@anela.nl).
Zie ook:
www.anela.nl/nieuws/aankondigingen.

Anéla Najaarsstudiedag Meertaligheid,
Taalverwerving en Taalvaardigheid
Datum: 22 september 2017
Plaats: Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Deadline voor abstracts: 18 juni 2017, 23.59
uur.
Bericht over acceptatie: 7 juli 2017
Aanmelding opent: 1 juni 2017
Deadline aanmelden: 8 september 2017
Contact: Anne Kerkhoff
(a.kerkhoff@fontys.nl)

ANÉLA-ACTIVITEITEN
Algemene Ledenvergadering
Datum: 23 juni 2017: 13.00-14.00
Plaats: Universiteit Utrecht Sweelinckzaal,
Drift 21, Utrecht. Aanmelden niet nodig
Masterclass Linguistic Diversity
Datum: 23 juni 2017, 14.00-17.00
Plaats: Universiteit Utrecht, Sweelinckzaal,
Drift 21 Utrecht
Aanmelden via de website
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ANDERE AANKONDIGINGEN/CALLS
Call for Papers: Language in Context:
The Pragmatic Perspective. XVIII
International Conference of the Italian
Association of Applied Linguistics
Datum: 22-24 February 2018
Plaats: University of Rome, Italy
Indienen van abstracts: 15 July 2017
Contact: congresso@aitla.it
Website: http://aitla2018.blogspot.nl/

Call for Papers: Conference on
Multilingualism (COM2017)
Datum: 6-8 november 2017
Plaats: Groningen
Indienen van abstracts: 23 juni 2017
Contact: com2017@rug.nl
Website:
https://com2017.webhosting.rug.nl/
Call for Papers: Languages for Specific
Purposes in Higher Education: Current
Trends, Approaches and Issues
Datum: 10-11 november 2017
Plaats: Brno, Czech Republic
Indienen van abstracts: 30 juni 2017
Website: http://www.uj.fme.vutbr.cz/lspct/

Call for Papers: 5th International
Conference ‘Crossroads of Languages
and Cultures: Languages and Cultures
at Home and at School’ (CLC5)
Datum: 1-3 June 2018
Plaats: University of Crete, Greece
Indienen van abstracts: 30 September 2017
Contact: clc5.ediamme@edc.uoc.gr
Website: http://www.saal.org.sg/5thinternational-conference-crossroads-oflanguages-and-cultures-languages-andcultures-at-home-and-at-school-clc5/

Call for Papers: 3rd Silesian Meeting of
Young Scholars and 2nd Young
Researchers’ International Symposium
on Multilingualism; organisatoren: The
Institute of English of the University of
Silesia in Katowice and International
Association of Multilingualism
Datum: 16-18 november 2017
Plaats: Szczyrk, Polen
Indienen van abstracts: 30 juni 2017
(=extended deadline)
Website: http://www.smys.yrism.us.edu.pl/
Facebook:
https://www.facebook.com/SMYS.YRISM.20
17/

Call for Papers: Sociolinguistics
Symposium (SS 22)
Datum: 27-30 June 2018
Plaats: University of Auckland, New Zealand
Indienen van abstracts: 4 August 2017
Contact: info@ss22.ac.nz
Website: https://www.ss22.ac.nz/
Call for Participants: Workshop
Language Policy and Planning in
Multilingual Organisations: Exploring
Language Regimes
Datum: 3 juli 2017
Paats: London (Birkbeck University of
London, WC1E 7HX. Room B36, Malet Street
main building. Torrington Square entrance)
Deadline voor registratie: 26 juni 2017
Website:
http://www.bbk.ac.uk/bih/events/events/bb
klocal?uid=091195ec5fc2442ea9c09145e349
4b29

2018 conference of the American
Association for Applied Linguistics
(AAAL)
Datum: March 24-27, 2018
Plaats: Sheraton Grand Chicago in Chicago,
Illinois (US).
Indienen van abstracts: 16 augustus 2017
Website: http://aaal.siteym.com/page/2018CFP
Call for Papers: Language, Identity and
Education in Multilingual Contexts
LIEMC18
Datum: 1-3 February 2018
Plaats: Marino Institute of Education –
Trinity College Dublin, Ireland
Indienen van abstracts: 15 November 2017
Contact: liemc18@gmail.com
Website: https://liemc18.wordpress.com/

Call for Participants: The
16TH International Conference on
Translation, 2017: The Value of
Translation in Society
Datum: 8-10 augustus 2017
Plaats: Crystal Crown Hotel, Petaling Jaya,
Maleisië
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Contact: PPA16_UM_admin@um.edu.my
Website:
http://umconference.um.edu.my/PPA16

Edited by Olga E. Kagan, Maria M. Carreira,
and Claire Hitchins Chik
website:
http://nhlrc.ucla.edu/nhlrc/resources/article
/176640

Call for participants: Video Enhanced
Observation (VEO) Europa
Datum: 13 juli 2017
Plaats: Europe House is 32 Smith Square,
London SW1P 3EU
Registratie:
https://www.eventbrite.co.uk/e/veoeuropa-showcase-conference-registration33241723891
Websites: http://www.veo-group.com/ en
https://veoeuropa.com/

Vacature: PhD fellowship in Linguistics
and Second Language Acquisition
at the Vrije Universiteit Brussel (VUB)
and the Université
Catholique de Louvain (UC Louvain)
Deadline sollicitatie: 15 juli 2017
https://ecamat.wikispaces.com/file/view/PhD+positio
n+in+SLA+and+Psycholinguistics+at+Unive
rsity+of+Brussels+(1).pdf

Verschenen: The Routledge Handbook
of Heritage Language Education: From
Innovation to Program Building

Voor alle info: zie de website
Op www.anela.nl kunt u dit infobulletin nog
eens teruglezen en kunt ook de meest up-todate informatie over onze activiteiten,

congresaankondigingen, en andere zaken
terugvinden.

Colofon
Adressen Anéla-bestuur
Jos Swanenberg (voorzitter)
A.P.C.Swanenberg@uvt.nl

Tom Koole
tom.koole@rug.nl

Emmanuelle le Pichon (secretaris)
e.m.m.lePichon@uu.nl

Bert Le Bruyn
B.S.W.LeBruyn@uu.nl

Rasmus Steinkrauss (penningmeester)
r.g.a.steinkrauss@rug.nl

Guusje Jol
g.jol@let.ru.nl

Nivja de Jong (webmaster)
n.dejong@uu.nl

Secretariële ondersteuning:
Anneke Smits
Anela-admin@uvt.nl

June Eyckmans
June.Eyckmans@telenet.be

Kopij infobulletin
Heeft u kopij voor het infobulletin: stuurt u
dit dan op naar Anneke Smits: anelaadmin@uvt.nl.

Beppie van den Bogaerde
beppie.vandenbogaerde@hu.nl
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Bijlage 1: Verslag locatiebezoek aan Groningen voor AILA 2020
Report on site visit for AILA 2020 in
Groningen, NL on Friday 14 May 2017.
Groningen is the main city in the Northern
part of the Netherlands. It has one of the
three oldest universities in Holland that was
founded in 1640, and holds some 55,000
students. The university is right in the center
of this charming little town, bustling with
students and with young and old on bicycles.
Groningen with its canals and old brick
houses is seen as a gateway to Northern
Europe.

Another smaller theatre (capacity: 360)
could be used for small invited symposia.
The Center has 30+ break out rooms, some
with a capacity of 80, others hold 120. One
room that currently holds 144 will be
renovated to hold 200 by 2020.
The Middenhall, currently a basketball sports
arena with 4,400 seats is ideal for dancing,
or a band, or publishers’ exhibits. Portions of
it can be curtained off, and the seats can be
retracted or expanded upon demand ahead
of time.
All rooms can be made into smaller rooms
upon demand (80> 50).
What impressed us was the clever design of
the whole place. The main theatre, foyer and
middle hall are namely quite close to one
another, on different levels of the same floor.
One spacious elevator connects the two
floors together with a large staircase, so that
there is no need for escalators as in most
convention centers in the U.S. and Australia.
The whole place feels welcoming and
congenial for international and multilingual
encounters.

Groningen is an easy and direct 2-hour train
ride from Amsterdam-Schiphol Airport and
there is a train every 30 minutes. The Martini
Plaza Convention Center in Groningen is a 20
minute walk from the railway station and
there are buses also every 10 minutes.
Daniel, Bernd and I, representing AILA, were
toured the facility by Marjolijn Verspoor, Kees
de Bot and three of their team from ANeLA,
together with the representatives of
MartiniPlaza – Mario Oomkens and Daphne
Bezema.
The MartiniPlaza
The MartiniPlaza is a fairly new convention
center built in 1962 and extended and
refurbished in 2010 to provide a cultural
counterpart to Amsterdam in the North of the
country. We were impressed by its
spaciousness,
its
flexibility
and
the
friendliness of the managing team. The
Center is spread out over two floors (see two
attachments). We first visited the main
theatre, that holds 1600 seats plus 500 seats
in the balcony. A spacious foyer with a
mezzanine all around could be ideal for book
exhibits or poster sessions and for lunch
(which will be included in the registration)
served in the foyer. The whole building has
wifi with open access and the option of
password protection for more security . We
were invited to lunch by the managing team
in a downstairs restaurant that can serve up
to 120 people upon reservation.

Lodging
The city will have 1300 rooms available in
2020 in two large hotels adjacent to the
Convention Center, a variety of other hotels
and B&B in town, and if need be, the
possibility of accommodating people on extra
“boats” on the canal.
While the neighborhood of the Convention
Center itself lacks places to eat (which is why
lunch will be available in the Center as part
of the registration packet), the center of
town, which is only 20 minutes away on foot,
has a wealth of little streets with bistros and
restaurants galore and is a delightful little
town center full of students and young and
old on bicycles.
Marjolijn Verspoor and Kees de Bot will be the
two main ANeLA representatives in charge of
organizing the AILA 2020 congress. Marjolijn
is actively organizing the Dutch night to take
place next July at AILA 2017 in Rio. Kees will
be the AILA 2020 program chair and together
with Marjolijn, they are already drawing up a
list of potential plenary speakers. It was
decided to have the past president of AILA be

Another foyer, the Springer foyer is a large
space with a bar in the middle. It could serve
for the opening reception.
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an ex officio member of the organizing
committee to ensure consistent liaison with
the AILA EB.

signaled support for this AILA 2020 project.
We wish to thank our hosts for being willing
to step in under the difficult circumstances
that AILA has found itself in regarding AILA
2020 and for their tremendous hospitality
during this site visit. AILA looks forward to
working with Marjolijn and Kees over the next
three years.

Concluding comments:
Daniel, Bernd and I were extremely
impressed by the Groningen site for an AILA
congress and are fully confident that AILA
2020 will be a terrific success. It is sure to
draw a large number of delegates from all
over the world for its ease of access in the
heart of Europe, and to get the widespread
support of AILA-Europe, in particular with
regard to young researchers in Applied
Linguistics. The Council of Europe has already

Cordially,
Claire Kramsch
President, AILA

Bijlage 2: Notulen ALV 1 juli 2016
Algemene Ledenvergadering Anéla op
01-07-2016 te Utrecht

aantal jaar geleden heeft LOT die rol genomen. Het is wel onder de aandacht gebracht.
Op dit moment is er een discussie over een
tweejarige master toegepaste taalwetenschap.
In Utrecht is er ook wel eens discussie voor
weinig aandacht voor Toegepaste Taalwetenschap in de research master. Er moet sneller
input gegeven worden aan het bevorderen
van toegepaste taalwetenschap in de maatschappij.
Jan ten Thije heeft een vraag over de AILA.
De AILA Europe coördinator is vervangen
door Aleksandra Gnach (Zurich University of
Applied Sciences, Switzerland). AILA Europe
is een van de actiefste sub-verenigingen in
alle landen. Anéla staat er ook bekend als een
heel actieve vereniging. Als het niet lukt om
een bestuurslid te sturen, dan stuurt Anéla
iemand die voor een paper naar de conferentie gaat. Jan vraag om de AWIA werkgroep toe te voegen bij de vorige notulen.

1. Opening ALV 2016 en welkom door de
voorzitter van Anéla
Merel Keijzer opent de algemene ledenvergadering 2016 in haar hoedanigheid als
voorzitter van de vereniging en heet alle
aanwezigen van harte welkom.
2. Notulen van de ALV 2015 (22-5-2016 te
Egmond aan Zee)
De lijst van de aanwezigen ontbreekt. Jos
stelt een vraag over De Grote Taaldag. Dit
jaar is de opkomst veel beter geweest. De
stromen gingen door elkaar en dat was een
goede strategie. Het was dus echt een AVT
Anéladag. Dit jaar is LOT betrokken bij de
ondersteuning van de dissertatieprijs. Wij
moeten het blijven doen.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Voordracht van het Anéla jaarverslag door
de secretaris van Anéla
Het jaarverslag wordt voorgelezen. Hans is
Hans Rutger. Vraag van Maaike Hajer: Wat
doet de vereniging in verband met de maatschappij? Merel laat weten dat het bestuur
ermee bezig is geweest in de vorige vergadering, iets dat het nieuw bestuur op zich zal
nemen. Moet er een plan voor komen?
Moet Anéla een rol hier spelen? Het is een
goed punt om de uitwisseling tussen verschillende instanties in kaart te brengen. In
hoeverre verschillen ze van elkaar? Een

4. Presentatie en toelichting op het financieel
jaarverslag 2015 door de penningmeester
van Anéla
De winst van de Meerdaagse conferentie is
binnen de marge die je kunt verwachten.
Jan ten Thije: vroeger was het de bedoeling
om iets over te houden om het meteen te
investeren in het toegankelijk maken van
studiedagen van studenten.
Nivja: Moeten we dan streven naar een negatieve uitkomst?
Er zou afgesproken kunnen worden dat het
geld weer in dezelfde conferentie wordt
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geïnvesteerd. Moeten we de subsidie geven
aan de Juniorendag en studiedagen? Nieuw
plan is dat organisatoren standaard niet
betalen.
a. Presentatie van de bevindingen van de
kascommissie
Wyke Stommel leest het verslag. Het advies
van de kascommissie om de boetes te laten
vervallen wordt overgenomen.

Leden kunnen evenementen organiseren en
krijgen ze een bedrag van Anéla.
AILA vertegenwoordiging moet wel begroot
worden: 600 euro.
Hartelijk dank aan de kascommissie.
De begroting wordt goedgekeurd.
Voordracht van het DuJAL jaarverslag door
een van de redactieleden van DuJAL
Niet vergeten de redactie te bedanken.

5. Presentatie en toelichting op de begroting
voor 2016 door de penningmeester van
Anéla
Hoeveel mensen die geroyeerd zijn komen
naar de studiedag?
- De hoogte van de contributie is al jaren
gelijk.
- Anéla moet geld betalen aan DuJal en AILA
voor de leden.
- De studiedagen zouden gratis voor
studenten moeten zijn als zij al lid zijn van
Anéla. Voorstel van de leden: Het lidmaatschap kan net zo duur gemaakt worden als
de conferentie. Voor de studiedag van 1
juli kost het voor een student en lid van
Anéla 15 euro. De studenten zouden dan
komen voor 5 euro. De conferentie sponsoring gaat dus omhoog.

6. Bestuurswisselingen
a. Goedkeuring van de vergadering voor
de nieuwe voorzitter: Jos Swanenberg
De nieuwe voorzitter wordt voorgesteld. Zijn
voorzitterschap wordt goedgekeurd.
b. Afscheid van zittende bestuursleden:
Marjolein Deunk, Ed Elbers, Merel
Keijzer, Laurent Rasier
Marjolein neemt officieel afscheid. Zij kon er
niet zijn. Zij is al een aantal maanden door
Rasmus vervangen. Ed neemt ook officieel
afscheid. Ook afscheid neemt Laurent Rasier.
Er zijn nog gesprekken om hem te vervangen
vanuit de Belgische leden.

Bijlage 3: Jaarverslag 2016
JAARVERSLAG SECRETARIS
KALENDERJAAR 2016

2017

verandering is de start met het verstrekken
van financiële ondersteuning voor workshops
georganiseerd door Anéla leden.

OVER

Bestuursleden: Jos Swanenberg (voorzitter),
Emmanuelle Le Pichon (secretaris), Rasmus
Steinkrauss (penningmeester), Tom Koole,
Bert Le Bruyn, Beppie van den Bogaerde
(DuJal contact), Nivja de Jong (webmaster),
Guusje Jol (infobulletin en scriptieprijs) en
June Eyckmans (Anéla, België contactpersoon).

Activiteiten
Door Anéla zijn het afgelopen jaar, al dan niet
in samenwerking met andere verenigingen,
de volgende activiteiten georganiseerd: de
voorjaar studiedag conferentie, de Taaldag
en de juniorendag.
- Op 6 februari 2016 organiseerde Anéla in
samenwerking met AVT de Grote Taaldag.
De dag vond plaats in Utrecht. 32 aanmeldingen vanuit de Anéla en 10 presentaties door leden van Anéla. Tijdens het
Taalgala is ook de LOT-populariseringsprijs uitgereikt. Die is toegekend aan
Ronny Boogaart, voor zijn in februari
verschenen boek ‘Een sprinter is een stoptrein zonder wc’ uitgereikt. De Anéla/AVTdissertatieprijs ging naar Koen Sebregts

Vooraf
Het jaar 2016 is begonnen met de installatie
van de nieuwe voorzitter, Jos Swanenberg.
Nivja de Jong heeft veel energie gestoken in
de website die nu weer helemaal up to date
is.
Het was weer een rijk jaar gevuld met diverse
activiteiten (zie hieronder). Een bijzondere
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-

(Universiteit Utrecht) voor zijn dissertatie
‘The Sociophonetics and Phonology of
Dutch r’. Koen werd begeleid door Prof. dr.
Wim Zonneveld, dr. Hans van de Velde.
De jaarlijkse Anéla/VIOT-Juniorendag
vond plaats op 11 maart 2016 in
Amsterdam. Op deze dag is ook de
Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied van de
toegepaste taalkunde. De scriptieprijs
ging uit naar Elianne de Ruiter (Vrije
Universiteit) voor haar scriptie getiteld:
‘Categoriseren van Spaanse fonemen. Een
vergelijkende studie tussen moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers.’ De
scriptie werd begeleid door Monique
Lamers en Kasper Kok.
De studiedag 2016 heeft op 1 juli plaatsgevonden in Utrecht. De opzet was met
parallelle sessies, twee keynotes, prof.
Guus Extra uit de Universiteit van Tilburg
en prof. Fred Dervin uit de Universiteit van
Helsinki en een discussie over de maatschappelijke relevantie van toegepaste
taalwetenschap. De diversiteit in het programma was prettig. Het zorgde voor veel
interactie met het publiek. We kunnen
zeker terugkijken op een geslaagde conferentie. In vergelijking met de vorige
studiedagen was het met ongeveer 60
inschrijvingen een kleine opkomst. Een

-

verschil met vorige studiedag was dat
studenten niet aanwezig waren aangezien
de late datum.
In 2016 hebben wij een workshop financieel gesteund; het betreft het AWIA
Symposium dat in Gent werd gehouden op
29-30 september 2016.

Ledental
Begin 2016 had de vereniging 238 leden. In
2016 mochten we 10 nieuwe seniorleden en
14 nieuwe juniorleden verwelkomen en
werden 16 leden (6 senioren en 10 junioren)
geroyeerd. 26 leden hebben zich afgemeld
per 2017 (17 senioren en 9 junioren). Aan
het begin van 2017 was het aantal 220: 161
reguliere leden, 58 juniorleden en 1 erelid.
Tevens is het bestuur aangevuld met Bert Le
Bruyn en met June Eyckmans als vertegenwoordiger voor Anéla, België. We zijn erg blij
dat June bereid is om deze taak op zich te
nemen. Op deze ledenvergadering nemen we
afscheid van bestuurslid: Emmanuelle Le
Pichon (secretaris). Emmanuelle wordt door
Bert Le Bruyn opgevolgd en zou ten laatste
nog willen opmerken dat zij met erg veel
plezier deze eervolle taak in deze mooie
vereniging heeft vervuld.
Hiermee ben ik aan het einde van mijn
verslag en hoop op uw akkoord.

12

