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Voorzitter: Jacques van Hoof 
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1.  Opening 

De voorzitter staat stil bij het overlijden van Cor Lammers, sinds twee jaar erelid van 

onze vereniging. Lammers was gezichtsbepalend voor de Nederlandse organisatie-

sociologie, die hij met een boek als Organisaties vergelijkenderwijs en Organiseren van 

bovenaf en van onderop ook voor vele niet-sociologen toegankelijk maakte. Daarnaast 

was hij (met Jacques van Doorn) co-auteur van Moderne Sociologie, dat voor vele 

generaties studenten de kennismaking met het vakgebied vormde. Kort voor zijn 

overlijden speelde hij nog een grote rol op de studiedag ter nagedachtenis van Van 

Doorn, die mede op zijn initiatief tot stand gekomen was. Meer in het algemeen wekt het 

bewondering hoezeer hij na zijn emeritaat in het vakgebied actief gebleven is. We zullen 

ons Cor Lammers herinneren als een gewaardeerde collega en een aimabel mens, die 

altijd een levendige belangstelling toonde voor anderen.  

 

2.  Jaarverslag 2008 

De voorzitter brengt een aantal punten uit het jaarverslag in het bijzonder onder de 

aandacht: de nieuwe uitgever en naam van Sociologie Magazine; het voornemen om in 

samenspraak met de redactie te blijven werken aan verbetering van het blad; de sterke 

opleving die het Actualiteitencollege mede dankzij de samenwerking met het Sociaal en 

Cultureel Planbureau heeft doorgemaakt; de vandaag voor het eerst uit te reiken 

NSV/VBO-prijs voor beleidsonderzoek; en tenslotte de voor ons vakgebied belangrijke 

ontwikkeling van het vwo-bovenbouwvak Maatschappijwetenschappen. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

3.  Financieel Jaarverslag 2008 + contributie voor 2010 

De Kascommissie, bestaande uit de leden Schijf en Wielers, heeft het Financieel 

Jaarverslag goedgekeurd. Zij maakt hierbij de ernstige kanttekening dat de jaarlijkse 

verliezen zo niet door kunnen gaan. De reserve is flink aan het afkalven en moet eigenlijk 

niet lager worden. De penningmeester stelt dat de contributieverhoging die in twee 

stappen wordt doorgevoerd pas dit jaar in de cijfers zichtbaar zal worden. De 

kascommissie blijft echter bezorgd dat deze contributieverhogingen ontoereikend zullen 

zijn om het tekort weg te werken. Zij roept het bestuur op vooral na te denken over 

nieuwe inkomstenbronnen. 

Er volgt een discussie waarin door de leden tal van suggesties worden gedaan om meer 

inkomsten te verkrijgen. Van der Lippe meent dat aan de universitaire vakgroepen een 

bijdrage voor de NSV gevraagd kan worden. Kraaykamp denkt ook aan andere 

instellingen, zoals het SCP. Van Hoof stelt dat het SCP al belangrijk bijdraagt door het 

Actualiteitencollege te faciliteren, maar dat uit deze activiteit wellicht meer geld gehaald 

kan worden. Ultee wijst op het principiële bezwaar om belastingmiddelen te gebruiken 

om een beroepsvereniging te ondersteunen. In plaats daarvan vraagt hij zich af waarom 
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(ere-)leden de NSV niet met een legaat zouden gedenken. Kraaykamp vindt dit een goede 

suggestie, maar stelt dat het bestuur dit goede doel dan ook actief bij de leden onder de 

aandacht moet brengen. 

De voorzitter dankt de leden voor de suggesties. Het bestuur zal in elk geval proberen het 

ledenbestand te vergroten, in het bijzonder ook onder studenten. In het streven meer 

buiten-universitaire sociologen lid te maken is, naast Sociologie Magazine, een 

belangrijke rol weggelegd voor de alumniverenigingen, die nu op veel plaatsen in 

ontwikkeling zijn. Vooral de veroudering van het ledenbestand baart het bestuur echter 

zorgen. Need stelt dat met name onder promovendi nog veel nieuwe leden te winnen 

moeten zijn. Daar zouden de sociologie-afdelingen ieder jaar op een vast moment 

aandacht aan moeten besteden.  

Het voorstel om in 2010 de contributie met € 7,50 te verhogen wordt door de 

ledenvergadering aanvaard. 

 

4.  Voordracht nieuwe bestuursleden 

De vergadering stemt in met de benoeming van de heer Hans Teunissen als bestuurslid. 

Hans Teunissen is docent maatschappijleer en vice-voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging van Leraren Maatschappijleer. Hij treedt tot het bestuur toe als 

vertegenwoordiger van de NVLM. 

 

5.  Rondvraag 

Ultee herhaalt zijn oproep van vorige jaren om ervoor te zorgen dat oude jaargangen van 

de Nederlandse sociologische tijdschriften worden gedigitaliseerd. Hieromtrent kan de 

voorzitter nu meedelen dat een actie in gang is gezet in samenwerking met de 

Universiteitsbibliotheek van de RU Groningen. Er is een reëel perspectief dat dit het 

komende jaar tot resultaat leidt.  

Uit de vergadering komt tenslotte de suggestie om eens in de paar jaar de Nederlandse 

sociologietijdschriften zich te laten presenteren op de Dag van de Sociologie. Hierbij zou 

aandacht gegeven kunnen worden aan de werkwijze van de redacties, de aantallen en aard 

van de ingediende artikelen, en de ontwikkeling van het lezersbestand. 

 

 


