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Aanwezige bestuursleden: Mérove Gijsberts (voorzitter), Rie Bosman (secretaris, verslag), Eva 

Jaspers, Tim Reeskens, Ellen Verbakel, Maarten Wolbers 

Aanwezige NSV leden: Marjolein Broese van Groenou, Pearl Dykstra, Arie Glebbeek, Nico Plomp, 

Wout Ultee, René Veenstra, Geert de Vries, Rudi  Wielers  

 

1 Opening 

Om 13.00 uur opent Mérove Gijsberts de vergadering. Zij vervangt voorzitter Jan Willem Duyvendak 

die verhinderd is. Mérove stelt de aanwezige bestuursleden voor en bedankt secretaris Arie Glebbeek, 

die na 14 jaar bestuurslidmaatschap waarvan 10 jaar als secretaris, het stokje heeft overgedragen aan 

Rie Bosman. 

Onder het genot van veel fijne kleine broodjes vindt er ondanks het kleine gezelschap een geanimeerde 

ledenvergadering plaats. 

 

2 Jaarverslag 2016 

De voorzitter belicht een drietal aandachtspunten in het jaarverslag van 2016. 

De samenwerking met de publiekswebsite Socialevraagstukken.nl heeft o.a. geleid tot het aanbod van 

een schrijfworkshop. Voor de eerste workshop die op 19 juni a.s. zal plaatsvinden hebben zich reeds 

15 deelnemers aangemeld, voornamelijk promovendi. Gehoopt wordt dat meer onderzoekers een 

bewerking van hun onderzoek zullen aanbieden op socialevraagstukken.nl 

 

Een tweede aandachtspunt is het thema ‘wetenschappelijke integriteit’ dat een vaste plaats heeft op de 

NSV agenda en dat recentelijk heeft geleid tot deelname van de NSV aan de ‘March for Science’. Een 

ander verzoek om steun, voor de Central European University in Boedapest, bracht het NSV bestuur 

ertoe het beleid inzake steun- en adhesieverzoeken nog eens goed tegen het licht te houden. Het besluit 

is dat we terughoudend zijn met verzoeken om steun, tenzij het verzoek expliciet de Sociologie betreft.  

 

Een derde aandachtspunt betreft het ledenaantal, dat per 1 januari 2017 op 387 stond. De gestage 

daling van de afgelopen jaren heeft zich daarmee niet voortgezet, maar het is nog steeds erg nodig om 

te blijven werven onder academische en niet-academische sociologen. Het bestuur is tot de conclusie 

gekomen dat de NSV daartoe een rol moet gaan spelen in de nascholing van met name de niet-

academische sociologen (‘praktijksociologen’). Om de ontwikkeling hiervan te ondersteunen, heeft het 

bestuur een subsidie verworven van het PAOS-fonds. Arie Glebbeek en Jeroen Winkels hebben 

toegezegd samen met de klankbordgroep van jonge praktijksociologen aan deze ontwikkeling te gaan 

werken.   

Arie merkt daarbij wel op dat dit geen gemakkelijk traject is; pogingen in het verleden om iets 

dergelijks van de grond te tillen zijn allemaal gestrand. Het zal niet lukken zonder dat de 

sociologieafdelingen hieraan een inhoudelijke bijdrage leveren. Zodra de plannen verder zijn 

uitgewerkt, zullen de afdelingen worden benaderd met een verzoek om deelname. Wout Ultee is blij 

dat het ledenaantal is gestabiliseerd, maar vraagt zich af waarom er zo weinig senioren op de Dag van 

de Sociologie aanwezig zijn. Rie Bosman zal daarover een brief aan de afdelingsdirecteuren sturen. 

Pearl Dykstra vraagt hoeveel niet-onderzoekers er naar de Dag van de Sociologie komen? Arie 

antwoordt dat deze dag daar niet echt voor bedoeld is. Voor hen is er het jaarlijkse 

Actualiteitencollege. 



 

Met het oog op ledenwerving merkt Pearl op dat zij in haar afstudeerpraatjes voor het 

masterprogramma altijd de beroepsidentiteit en de NSV noemt. Maar zij signaleert ook dat de ervaren 

identiteit van socioloog pas bij de PhD-studenten lijkt te beginnen. Marjolein Broese van Groenou 

vraagt of we een actiever alumnibeleid kunnen voeren, met voorbeelden van een sociologische 

arbeidsidentiteit. Ook Wout zou alumni graag actiever inschakelen. Hij suggereert bovendien om 

prijswinnaars drie jaar gratis lid te maken, maar dat zijn maar enkelingen. Mérove merkt op dat we 

helaas niet echt veel te bieden hebben, zeker voor niet-onderzoekers. Maarten Wolbers voegt toe dat 

ook gepromoveerden al snel stoppen met hun actieve lidmaatschap. Hij veronderstelt dat het 

lidmaatschap hoofdzakelijk instrumenteel is en dat er weinig identificatie is met de NSV.  

René Veenstra vraagt wat het de NSV kost om leden te hebben. Moeten we niet naar een ander model, 

waarbij men voor een eenmalig bedrag lid wordt voor het leven? Leden krijgen nu te weinig terug 

voor hun lidmaatschap. Tim Reeskens wijst de aanwezigen op het Landelijk Sociologie Congres waar 

veel enthousiaste jonge sociologen bijeen zijn, maar waar de NSV (ondanks de subsidie die we 

verstrekken) te weinig zichtbaar is. Waarom zijn we daar niet prominenter? 

 

3 Financieel jaarverslag 2016 + contributie voor 2018 

Penningmeester Maarten geeft een korte toelichting. De vereniging heeft nu een reserve van34.000 

Euro; dat is wel eens hoger geweest maar ook wel eens lager. Het betekent in elk geval dat we 

investeringen kunnen doen om de interesse in de NSV te vergroten. 

De omzet is verhoogd, dat komt doordat de afdelingen de publiekswebsite meefinancieren. Twee 

afdelingen hebben deze bijdrage nog niet betaald en worden ter plekke aangesproken. 

De Kascommissie in de personen van Mark Levels en Roos van der Zwan verleent décharge aan de 

penningmeester en wordt hartelijk bedankt. De contributie hoeft niet aangepast te worden. 

 

Geert de Vries vraagt naar het studentlidmaatschap. Dat is nu twee jaar, kan dat niet verlengd worden? 

Het zou drie jaar tijdens de studie kunnen zijn, en vier jaar na afstuderen. Van 33 naar 88 euro is een 

grote sprong, vooral vlak na het afstuderen. 

Rudi Wielers vraagt naar de afspraken met socialevraagstukken.nl. Maarten antwoordt dat we een 

overeenkomst hebben voor twee jaar, die zowel tussentijds als aan het eind geëvalueerd wordt. De 

afdelingen brengen 20.000 Euro in. 

 

4 Voordracht nieuwe bestuursleden 

Twee nieuwe leden worden voorgedragen om met onmiddellijke ingang deel uit te maken van het 

NSV bestuur: Willem de Koster namens Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Rie 

Bosman (RUG), als secretaris van het bestuur (opvolging Arie Glebbeek). 

‘Hierbij’, zegt Wout, en de aanwezigen stemmen daar mee in. 

Een nieuw bestuurslid uit Wageningen wordt nog verwacht, als opvolger van Jornt Mandemakers die 

in Utrecht ging werken. 

 

5 Rondvraag / w.v.t.t.k. 

Wout vraagt of bekend is hoe vaak de website van Mens & Maatschappij bezocht wordt. Arie zal dit 

navragen. 

Mens & Maatschappij is nu helemaal gedigitaliseerd, evenals de Sociologische Gids en het 

Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. Ook het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken is op een haar na 

gereed. Alleen Beleid en Maatschappij moet nu nog gedigitaliseerd worden. 

Hulde aan de RUG die dit heeft mogelijk gemaakt. 

Tim vertelt dat het Vlaamse tijdschrift Sociologos tezamen met Sociologie, Mens & maatschappij en 

het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, presentatoren op de Dag van de Sociologie oproept hun 

presentatie als artikel in te dienen. 

Arie vertelt dat er op 8 september in Amsterdam een herdenkingssymposium voor Jaap Dronkers 

wordt gehouden. Het symposium wordt georganiseerd door Herman van de Werfhorst en is gewijd aan 

het werk van Dronkers. De uitnodiging gaat een dezer dagen de deur uit. 

 

Om 13.30 sluit de voorzitter de vergadering. 


