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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Sociologische 

Vereniging 

Tilburg, 9 juni 2016  

 

Voorzitter: Jan Willem Duyvendak 

Verslag: Arie Glebbeek 

 

 

1.  Opening  

De voorzitter staat stil bij het onverwachte overlijden van Jaap Dronkers, eerder dit 

voorjaar. Jaap was sinds enkele jaren erelid van de vereniging. Hij was bovendien een 

uitgesproken NSV-lid, altijd nadrukkelijk aanwezig op de jaarvergaderingen en hoogtij-

dagen van de vereniging, zoals de Dag van de Sociologie. De voorzitter citeert enkele 

passages uit de laudatio die is uitgesproken bij de verlening van het erelidmaatschap. 

Daaruit komt Jaap Donkers naar voren als een veelzijdige en markante socioloog, die 

veel voor het vakgebied heeft betekend. Teveel om in zo’n kort herdenkingswoord recht 

aan te doen, maar de NSV zal meewerken aan een herdenkingsbijeenkomst over zijn 

werk, die waarschijnlijk volgend voorjaar zal plaatsvinden. 

 

Veel gelukkiger nieuws is dat er, ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de NSV, 

weer een nieuw erelid kan worden benoemd. Daarvoor is Pauline Meurs voorgedragen, 

die naast haar hoogleraarschap op tal van vooraanstaande maatschappelijke posities de 

sociologie een gezicht heeft gegeven. Thans is zij onder meer voorzitter van de Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving. Pauline Meurs heeft het erelidmaatschap met vreugde 

aanvaard. In het najaar zal de uitreiking plaatsvinden op het aan haar werkterrein te 

wijden Actualiteitencollege. 

 

2.  Jaarverslag 2015 

De voorzitter haalt twee punten naar voren waaraan het bestuur het afgelopen jaar veel 

aandacht heeft besteed. Allereerst is daar de ontwikkeling van een publiekswebsite, 

waarmee de maatschappelijke zichtbaarheid van de sociologie kan worden vergroot. De 

vorige ledenvergadering alsmede de sociologieafdelingen hadden op de creatie van een 

dergelijk platform aangedrongen. Het bestuur is verheugd dat met de reeds bestaande 

website Sociale Vraagstukken.nl overeenstemming is bereikt om deze in de gewenste 

richting uit te bouwen. Met de door de sociologieafdelingen gefourneerde middelen is 

socioloog en Volkskrantjournalist Jurre van den Berg aangetrokken om de sociologie-

inbreng gestalte te geven. Omdat hij daarvoor één dag per week beschikbaar is, zal het 

resterende budget worden aangewend om (naar voorbeeld van Me Judice) filmpjes voor 

de website te produceren. De vernieuwde website zal in de komende twee jaar de 

ambities moeten gaan waarmaken. 

 

Het tweede punt is de aanhoudende zorg om de Nederlandse sociologietijdschriften. We 

hebben niet op alle factoren invloed, maar wat we als sociologengemeenschap wel zelf 

kunnen doen is zorgen dat de kopij omhoog gaat. Het bestuur heeft daartoe een oproep 

aan alle afdelingen gedaan om het collectieve actieprobleem te overwinnen en minimum-

normen ten aanzien van Nederlandse publicaties in te stellen. Het belang dat wij zeggen 

te hechten aan het behoud van de tijdschriften moet in de waarderingssystemen tot 

uitdrukking komen. 
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Tanja van der Lippe complimenteert het bestuur met het feit dat het de kwestie van de 

publiekswebsite zo snel en doeltreffend heeft opgepakt. Rudi Wielers vraagt of de 

financiering toereikend is om de ambities te realiseren. Jan Willem Duyvendak antwoordt 

dat het met de beschikbare middelen kan, al hadden we graag een iets royalere bijdrage 

van sommige afdelingen gewild. 

Het algemeen jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

3.  Financieel jaarverslag 2015 + contributie voor 2017 

De kascommissie werd dit jaar gevormd door de leden Roderick Sluiter en Theo van der 

Zee. Zij stelt in haar verslag: "De kascommissie heeft de financiële stukken en de 

jaarrekening bekeken. Alles wordt op overzichtelijke wijze geadministreerd. Op de 

enkele vragen die de kascommissie had, kon de penningmeester snel een duidelijk en 

bevredigend antwoord geven. De kascommissie wil de penningmeester complimenteren 

en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen." Aldus besluit de vergadering. 

 

Penningmeester Maarten Wolbers bedankt in de persoon van Marjolein Broese van 

Groenou de organisatiecommissie van de vorige Dag van de Sociologie voor haar zeer 

efficiënte omgang met de inschrijfgelden. Als gevolg daarvan resteerde er een fraai batig 

saldo dat aan de reserves van de NSV kon worden toegevoegd. Hoewel de financiën dus 

op orde zijn, blijft de aanhoudende daling van het ledental zorgen baren. Jan Willem 

Duyvendak voegt daaraan toe, dat dit zo niet kan doorgaan en dat het bestuur zich beraadt 

op nieuwe initiatieven. De NSV zal een grotere betekenis moeten krijgen voor de buiten 

de universiteit werkzame sociologen. Er is een ‘klankbordgroep’ van dergelijke jonge 

praktijksociologen gevormd, afkomstig uit alle zeven opleidingen. De klankbordgroep 

werkt plannen uit voor een lezingencyclus, die eventueel de opmaat kan vormen tot een 

reguliere praktijk van nascholing. 

 

Matthijs Kalmijn vraagt zich af of er vanuit de NSV voldoende propagandamateriaal 

beschikbaar is voor afgestudeerden en of de sociologieafdelingen dit bij het afstuderen 

wel onder de aandacht brengen. Rudi Wielers antwoordt dat dit in Groningen grondig en 

systematisch gebeurt, maar dat dit dus niet tot de beoogde resultaten leidt. Jan Willem 

Duyvendak stelt dat het probleem fundamenteler is en niet met meer propaganda kan 

worden bestreden. Door het bestuur uitgevoerde analyses op het ledenbestand wijzen uit 

dat er veel kortdurende lidmaatschappen van jonge sociologen zijn. We houden ze dus 

niet vast. Vandaar dat de oplossingen in een andere richting gezocht moeten worden. 

Niettemin zal het bestuur de omgang met propagandamateriaal bij de afdelingen navragen 

en erop aandringen dat nieuwe collega’s lid van de NSV worden gemaakt. 

   

Het voorstel om de contributie in 2017 niet te verhogen wordt goedgekeurd. 

 

4.  Voordracht nieuwe bestuursleden 

Er is dit jaar sprake van een groot bestuursverloop, mede omdat het bestuurslidmaatschap 

voor velen samengaat met carrièresucces en wisseling van standplaats. De voorzitter licht 

alle bestuurswisselingen in die zin toe. Er zijn echter ook vacatures omdat Jeroen Winkels 

en Arie Glebbeek na veertien jaar het bestuur gaan verlaten. Voor hun functies van vice-

voorzitter en secretaris zijn intern nog geen opvolgers. Maarten Wolbers blijft wel aan als 

penningmeester en krijgt om dit mogelijk te maken van de ALV toestemming voor een 

nieuwe, derde bestuurstermijn. 


