De docent is dr. Federico Gobbo.
Vanaf september 2013 is UEA verantwoordelijk voor de instandhouding van de
leerstoel. Voordien was het Internationaal
Esperanto-Instituut verantwoordelijk.
Esperanto Nederland verleent financiële
steun.

ESPERANTO
NEDERLAND

Leerstoelfonds
Dit fonds ondersteunt de extra Esperanto-activiteiten die worden ontwikkeld
door de hoogleraar F. Gobbo.

De vereniging
Esperanto Nederland is ontstaan in
1994 na een fusie van twee Esperantoverenigingen in Nederland (opgericht in resp. 1904 en 1911). Het is een
culturele vereniging die als doel heeft
het werken aan de oplossing van het
taalprobleem in internationale betrekkingen en het vergemakkelijken van de
internationale communicatie.

Boeken
In Nederland kunnen Esperantoleer- en
lees-boeken, -cd’s, -dvd’s en tijdschriften worden besteld bij de boekendienst van de Wereld Esperantovereniging Universala Esperanto-Asocio. Een
digitale catalogus is beschikbaar:
http://katalogo.uea.org/

Esperanto Nederland onderneemt een
aantal activiteiten, waaronder:

Bibliotheek
Esperanto Nederland heeft een bibliotheek bij de Universiteit van Amsterdam.
De catalogus is digitaal te raadplegen:
http://opc.uva.nl
Met een lenerspas van de UvA zijn de
boeken te leen.

Archief
Veel archiefstukken van Esperanto Nederland en de voorafgaande verenigingen
zijn ondergebracht bij het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis in
Amsterdam
www.iisg.nl
Het materiaal is voor publiek toegankelijk.

Esperanto Nederland - 2020 (versie 1)
Arubastraat 12
9715 RW Groningen
tel.: +31(0)505 718 842
e-mail: info@esperanto-nederland.nl
internet: esperanto-nederland.nl

« het verstrekken van informatie over
het Esperanto en over de bijdrage
die het Esperanto levert aan het
oplossen van taalproblemen
« de organisatie van en/of bemiddeling bij Esperantocursussen
« het stimuleren van de verkoop van
Esperantoliteratuur en -lesmateriaal
« de organisatie van studiebijeenkomsten
« het onderhouden van betrekkingen
met verwante organisaties in binnen- en buitenland
« ondersteuning van de leerstoel
Interlinguïstiek en Esperanto aan de
universiteit van Amsterdam

Internet
De vereniging heeft een eigen website die
beheerd wordt door Frans Schild. Nieuws
over de vereniging en bijeenkomsten van
afdelingen in Nederland staan op de site:
esperanto-nederland.nl
E-mail: retejo@esperanto-nederland.nl

Statuten en
huishoudelijk reglement
De complete tekst staat op de website.

Afdelingen en contactpersonen
In meerdere steden verzorgen afdelingen
van Esperanto Nederland allerlei activiteiten. Ook is er een groot aantal contactpersonen.

Vakgroepen
NGGE - voor onderwijsgevenden in het
Esperanto. Er bestaat internationale samenwerking (ILEI).
Secretaris: Rob Moerbeek
Zwaansmeerstraat 48, 1946 AE Beverwijk
Tel.: +31 251 231 079

Ledenvergadering

Informatie

Mediaprijs

(Inter)nationale contacten

Minstens één keer per jaar, meestal in
mei, wordt een ledenvergadering gehouden, waar alle leden welkom zijn. Het
bestuur legt dan verantwoording af over
het reilen en zeilen van de vereniging en
er worden voorstellen behandeld. Er
worden verkiezingen gehouden van bestuursleden en/of leden van commissies.
In de ochtend is de officiële vergadering
en vaak is er ’s middags een informeel
programma. E-mail:
sekretario@esperanto-nederland.nl

De vereniging beschikt over informatiemateriaal dat gebruikt kan worden door actieve leden en afdelingen. Het materiaal voor
een informatieve bijeenkomst is verkrijgbaar bij Ineke Emmelkamp.
E-mail: info@esperanto-nederland.nl

Verloren van Themaat

Esperanto Nederland is als landelijke vereniging aangesloten bij de wereldvereniging UEA (Universala Esperanto-Asocio) en
bij de EEU (Europese Esperanto-Unie).
De vereniging onderhoudt contacten met
NEJ (Nederlandse Esperanto-Jongeren) en
met SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda).

Ledenblad
De vereniging geeft een ledenblad uit. Dit
blad heet Fenikso en verschijnt zesmaal
per jaar. Redacteur is
Foppe-Klaas Hovinga. E-mail:
redakcio@esperanto-nederland.nl

Ledenadministratie
Wordt verzorgd door Koos Scharroo.
E-mail:
membroj@esperanto-nederland.nl

Financiën
Contributies en (vrijwillige) bijdragen
kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL 10 TRIO 078 68 44 167 t.n.v. Esperanto Nederland te Capelle aan den IJssel.
E-mail:
kasisto@esperanto-nederland.nl

Beschikbaar informatiemateriaal:
« Sleuteltje basisgrammatica en woordenlijst
« Esperanto-zó-op-zak - korte cursus
« Esperanto, 2e taal voor iedereen
« Esperanto - van taalproject tot
levende taal
« Boekenlegger
« Ontdek het Esperanto - info-folder

Studieweekenden
Twee keer per jaar organiseert Esperanto
Nederland een studieweekend. Daarin
worden lessen gegeven op verschillende
niveaus, van beginners tot gevorderden. In
een korte tijd leert u veel! Iedereen kan
deelnemen. De medewerkers en docenten
zijn allen vrijwilligers. De kosten van zo’n
weekend zijn dan ook zeer laag. Leden van
Esperanto Nederland krijgen korting.
E-mail:
studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

Esperantocursussen

ANBI-erkenning

pingveno.nl - internetcursus met geluid en
correctie via e-mail.
lernu.net/nl - cursussen op diverse niveaus.
Diverse mondelinge cursussen in verschillende steden.

Esperanto Nederland is door de belastingdienst aangewezen als een Alge-

Esperanto-examens

meen-Nut-Beogende Instelling.
Giften zijn aftrekbaar van de inkomstenof vennootschapsbelasting (uiteraard
binnen de daarvoor geldende regels). Een
ANBI is vrijgesteld van successierecht
over nalatenschappen.

Op allerlei plaatsen in de wereld kan examen in Esperanto gedaan worden. Het zijn
officiële examens (niveau B1, B2 en C1)
volgens het Europese Referentie-kader.
Informatie en aanmeldingen bij
www.edukado.net

Esperanto Nederland kent deze prijs
jaarlijks toe aan een persoon die in het
voorgaande jaar over het talenprobleem en/of Esperanto de beste informatieve bijdrage heeft doen publiceren in landelijke of regionale media.
De toekenning geschiedt door een
onafhankelijke jury, bestaande uit drie
personen.
De prijs is vernoemd naar dr. Willem
Veloren van Themaat (1931-1996),
wiskundige en esperantist, vertaler
van Het Kinderras van William Auld.

Mabesoonefonds
Dit fonds ondersteunt (nieuwe) afdelingen en vakgroepen van Esperanto
Nederland om bijvoorbeeld activiteiten
en cursussen op te zetten.
P.M. Mabesoone (1901-1996) was
erelid van de Nederlands Esperantovereniging LEEN.

Faulhaberfonds
Dit fonds heeft tot doel de kennis van
het Esperanto bij de leden van Esperanto Nederland te bevorderen. Dit
gebeurt door het organiseren van
bijeenkomsten met een cultureel,
sociaal en maatschappelijk karakter
met het Esperanto als voertaal.
Frits Faulhaber (1893-1979) was een
actieve esperantist, schrijver en vertaler. Hij schreef o.a. het studieboek
Tra la labirinto de la gramatiko en was
lid van de Akademio de Esperanto.

Universala Esperanto-Asocio
In het hoofdkantoor van de UEA, Nieuwe
Binnenweg 176 in Rotterdam wordt tweemaal per jaar een Open Dag gehouden. Op
deze dag worden lezingen en muziekoptredens (in het Esperanto) georganiseerd en is
de boekenwinkel open. Toegang, koffie en
thee zijn gratis.
Website: www.uea.org

Leerstoel

Interlinguïstiek en Esperanto
Vanaf 1948 wordt Esperanto gedoceerd
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Sinds 1998 bestaat aan de UvA de bijzondere leerstoel Interlinguïstiek en Esperanto.
Volgens de taakomschrijving van de universiteit is de houder van de leerstoel verantwoordelijk voor de continuering en verbreding van het onderwijs en onderzoek op
het gebied van de interlinguïstiek, met
bijzondere aandacht voor de theorie en
praktijk van plantalen, waaronder het Esperanto een centrale rol speelt.

