
 

 

Strategie van het ANV-bestuur voor de periode 2012-2016 
 

Het ANV staat sinds 1895 voor de taalkundige en algemeen-culturele samenwerking tussen Nederland 

en Vlaanderen. Vandaag kampt onze organisatie, net zoals zoveel andere middenveldgroepen, met 

vergrijzing. Bovendien moeten wij werken in een sterk gewijzigde algehele context. Een context 

waarin – bijvoorbeeld – Vlaanderen is uitgegroeid tot een politieke constructie die over een groeiende 

autonomie beschikt – niet alleen op cultureel vlak, maar veel ruimer. Dat geeft extra mogelijkheden tot 

samenwerking en die is ook nodig tegen de achtergrond van de torenhoge politieke, economische en 

sociale problemen waarmee onze landen kampen. Cultuur kan minder dan ooit losgezien worden van 

de harde strijd om het behoud van de taaibevochten welstand en van de billijke spreiding daarvan over 

onze bevolking. 

Ons bestuur kampt met zwaar weer, zoals u ongetwijfeld weet. Maar toch willen wij ons blijven 

inzetten om van het ANV een relevante vereniging te maken. Het bestuur heeft zich beraden over een 

strategie voor zijn bestuursperiode. Het uitgangspunt van het bestuur is daarbij de noodzaak om van 

het ANV opnieuw een levende en levendige “club” te maken, die voldoende aanzien geniet om 

invloed uit te oefenen. Hoe kunnen wij er toe bijdragen om die Nederlands-Vlaamse samenwerking 

sterker in beweging te brengen dan ze al is? Hoe betrekken wij daar jongere Nederlandstaligen bij? 

Een zaak staat daarbij voorop: wij zullen ons in de periode 2012-2016 moeten richten op een aantal 

“speerpunten”. Wij hopen dat wij van u vandaag een mandaat krijgen om die prioriteiten om te zetten 

in concrete acties en projecten. Bovendien vragen wij de leden van het ANV om hier, ter plekke, en de 

komende weken via communicatie met het secretariaat, voorstellen en suggesties aan te brengen voor 

de concrete invulling van onze prioriteiten. Het Bestuur stelt voor om zich de komende jaren te 

concentreren op drie “speerpunten”: 

 Een versterking van de taalkundige en culturele samenwerking tussen Noord en Zuid, met 

name gericht op de vorming van een heuse culturele unie. 

 

 Acties ter ondersteuning en ter stimulering van de grensoverschrijdende samenwerking 

tussen Nederland en Vlaanderen, gericht op een aantal concrete projecten op het vlak van 

het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer. 

 

 Gezamenlijke Nederlands-Vlaamse presentie in het buitenland, op cultureel vlak en via 

gezamenlijke economische missies 

Ons voorstel is om, onder regie van het bestuur, drie werkgroepen samen te stellen die de uitwerking 

van de drie thema’s op zich nemen. Bedoeling is om zoveel mogelijk van onze middelen systematisch 

en doelgericht in te zetten om de drie speerpunten te realiseren. Wij hebben het in dit verband 

bijvoorbeeld over onze eigen financiële middelen, over het tijdschrift Neerlandia/Nederlands van Nu, 

over de Visser-Neerlandia-prijzen, en over de verdere uitbouw van onze netwerking – iets waar met 



name onze voorzitter, Paul Van Grembergen, en Triest de Jonge, de voorbije tijd enorm veel energie 

hebben gestopt. De overige leden van het Bestuur zijn hen daarvoor overigens bijzonder erkentelijk. 

Ons focussen op een beperkt aantal speerpunten, betekent meteen ook dat alle activiteiten van de 

vereniging zoveel mogelijk zullen moeten afgestemd worden op de realisatie van de doelstellingen. 

Succes is niet verzekerd. Het ANV moet de komende tijd werken aan zijn geloofwaardigheid en – als 

het kan – uitgroeien tot een aanvaardbare gesprekspartner en “aanjager” voor politieke middens in 

Nederland en in Vlaanderen. Dat betekent ook dat wij voldoende aandacht zullen moeten opbrengen 

voor onze publieke relaties en voor onze contacten, ook al om onze acties zoveel mogelijk af te 

stemmen op wat er hoe dan ook beweegt in de relaties tussen beide landen. 

Soms stemt de stand van zaken van die samenwerking tot moedeloosheid, maar dat hoeft volgens het 

Bestuur niet zo te zijn. Er is ook veel dat beweegt – in het brede culturele veld, op het niveau van de 

grensoverschrijdende samenwerking en in de politieke samenwerking. Getuige van dat laatste was het 

voornemen van beide Ministers-presidenten om dit najaar samen een economische missie op te zetten 

– uitgerekend richting Zuid-Afrika. De Nederlandse kabinetscrisis verijdelt wellicht de spoedige 

realisatie van dit project, maar uw Bestuur wil vermijden dat de idee naar af wordt gevoerd. Dat het 

plan kon rijpen is alvast naar ons oordeel veelzeggend. Het onderstreept de wil van Vlaamse en 

Nederlandse toppolitici om de relaties tussen beide landen niet te laten verstoren door onmin over dit 

of gene project of twistpunt, maar zich te laten leiden door een voor ons voor de hand liggend 

gezamenlijk belang: de uitgroei van de relaties tussen Noord en Zuid tot een volwassen, brede 

strategische samenwerking die de sentimentele verbondenheid die wij als leden van het ANV 

vanzelfsprekend met elkaar voelen, overstijgt en een breder draagvlak geeft. 

Het is vanuit die overwegingen dat wij u vragen om de voorgestelde strategie van het Bestuur, voor de 

periode die haar beschoren is, te ondersteunen. 

   

Goedgekeurd in de Algemene Vergadering ANV op zaterdag 16 juni 2012 in Turnhout. 

 


