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1.  Opening  
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat de Rotterdamse organisatoren ons 
hebben onthaald op een royale en heerlijke lunch. Ook verder lijkt de organisatie van 
deze Dag van de Sociologie dik in orde. 
Secretaris en penningmeester (Rie Bosman en Maarten Wolbers) kunnen door 
omstandigheden niet bij deze ALV aanwezig zijn. De oud-secretaris heeft aangeboden 
nog eens het verslag te maken. 
 
2.  Jaarverslag 2017 
De voorzitter dankt de afwezige secretaris voor haar heldere verslag, dat in de 
vergadering geen nadere vragen oproept. Uit de inhoud haalt hij naar voren dat het 
bestuur in het verslagjaar veel werk heeft gemaakt van het onderhouden en evalueren  
van bestaande samenwerkingsrelaties: met de Nederlandse tijdschriften, de website 
Sociale Vraagstukken en Sociologie Magazine. Over de laatste wil hij straks nog apart 
iets mededelen. 
Het algemeen jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
3.  Financieel jaarverslag 2017 + contributie voor 2019 
De bijzondere situatie doet zich voor dat het financieel jaarverslag nog niet definitief kan 
worden vastgesteld en goedgekeurd. Er is een misverstand gerezen over de bijdrage van 
de NSV aan Sociale Vraagstukken, waardoor één partij (of beide partijen) een klein 
verlies ten opzichte van de verwachtingen moet(en) nemen. Het bestuur hoopt eruit te 
komen door beide partijen elk voor de helft in dit verlies te laten delen. 
Op voorstel van de vergadering wordt besloten met dit compromis in te stemmen en het 
financieel jaarverslag onder de voorwaarde van deze oplossing goed te keuren. Deze 
decharge geschiedt uiteraard onder het voorbehoud van de goedkeuring door de 
kascommissie. 
Met het voorstel om de contributie in 2019 niet te verhogen wordt ingestemd. 
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4.  Voordracht nieuwe bestuursleden 
Er is dit jaar sprake van een relatief groot bestuursverloop, waardoor het bestuur weer een 
aantal nieuwe en gelukkig ook jonge gezichten te zien zal geven. Bijzondere vermelding 
verdient de toetreding van Hilje van der Horst als opvolger van Jornt Mandemakers uit 
Wageningen, waarmee deze universiteit een vaste bestuurspartner is geworden. De 
andere nieuwe bestuursleden zijn Peteke Feijten namens het SCP (opvolger van Mérove 
Gijsberts) en Kobe De Keere namens de UvA (opvolger van Alex van Venrooij). De 
voorzitter dankt de afgetreden leden voor hun inzet in het bestuur.  
Een bijzondere bestuurswisseling betreft uiteraard het voorzitterschap. Na zeven jaar de 
NSV te hebben geleid (vanaf september 2011), draagt Jan Willem Duyvendak de hamer 
over aan Godfried Engbersen.  
Jan Willem maakt van de gelegenheid gebruik een korte terugblik te geven op zijn 
voorzittersperiode. Hij heeft deze als buitengewoon interessant en leuk ervaren. Dat was 
mede dankzij de steun van de secretaris en de actieve opstelling van de overige 
bestuursleden. Jan Willem verwacht dat het onder deze voorwaarden ook voor zijn 
opvolger een plezierige ervaring zal worden. 
 
Beroepsverenigingen hebben geen sterke positie in het academische landschap. Ook de 
NSV heeft vaak veel moeite moeten doen om gehoor te vinden voor haar standpunten en 
belangen. Toch lijkt de rol van de NSV gaandeweg weer groter te zijn geworden, mede 
dankzij de opbouwende ondersteuning vanuit de sociologieafdelingen. 
 
Hoe staat de Sociologie er thans voor? Jan Willem stelt dat bij zijn aantreden de breed 
gedeelde analyse was dat de publieke rol van de discipline een stuk zwakker is dan de 
academische. Die analyse is weliswaar nog steeds actueel, maar het bestuur heeft er wel 
bij voorrang wat aan proberen te doen. Jan Willems indruk is dat de Sociologie zijn 
publieke rol enigszins heeft hernomen. Er is een grotere diversiteit in publicatievormen 
en andere uitingen ontstaan. De maatschappelijke zichtbaarheid van het vakgebied is 
verbeterd. De nieuwe infrastructuur met de website Sociale Vraagstukken is daarvoor 
belangrijk. Ook de (vandaag voor het eerst uit te reiken) Prijs voor Publieke Sociologie 
zal naar verwachting aan een grotere maatschappelijke zichtbaarheid bijdragen. 
 
De bedreigde positie van de Nederlandse tijdschriften blijft echter een probleem. Naar de 
mening van Jan Willem zou er één ‘goed en pluriform’ Nederlands sociologietijdschrift 
overeind moeten blijven. Een nog groter zorgpunt vormen de studentenaantallen. De 
jongeren weten de weg naar ons vakgebied nog steeds in te geringe mate te vinden. Een 
laag studentenvolume kan een bedreiging vormen voor het voortbestaan van zelfstandige 
sociologieafdelingen. De ontwikkelingen in Rotterdam hebben dat wel uitgewezen.  
 
Zit de buitenwereld op de Sociologie te wachten? In het antwoord op die vraag schuilt 
iets dubbels. Enerzijds hebben allerlei sociologische concepten ruimschoots hun weg 
gevonden naar het publieke debat. Anderzijds staat de sterk individualiserende en 
categoriserende teneur van dat debat haaks op wat sociologisch onderzoek gewoonlijk 
aan inzichten levert. Ook hierin vinden we weer de spanning terug tussen het succesvolle 
academische onderzoeksbedrijf aan de ene kant en de gebrekkige maatschappelijke 
invloed aan de andere kant. 
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Jan Willem besluit met nogmaals het belang te benadrukken van onderlinge solidariteit 
en sterkere samenwerking tussen de sociologieafdelingen. 
 
5.  Rondvraag / w.v.t.t.k. 
Er is goed nieuws over onze zichtbaarheid op het internet. Erik van Ingen meldt dat we 
(eindelijk) de domeinnaam Sociologie.nl goedkoop hebben kunnen verwerven. Hij roept 
de leden op te helpen nadenken over hoe we deze webpositie kunnen gaan benutten. 
 
Tanja van der Lippe spreekt haar waardering uit voor de inspanningen van het bestuur 
om nascholing in de Sociologie van de grond te tillen. Zij noemt dit een goed en voor het 
vakgebied belangrijk initiatief. 
 
Godfried Engbersen neemt ter afsluiting van de vergadering het woord. Hij ziet ernaar uit 
de nieuwe voorzitter van de NSV te zijn. En in die rol spreekt hij namens allen, wanneer 
hij Jan Willem bedankt voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. 
 
 
 
 
 
 


