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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Sociologische 

Vereniging 

Leuven, 29 mei 2008 

 

Voorzitter: Jacques van Hoof 

Verslag: Arie Glebbeek 

 

1.  Opening 

De voorzitter staat stil bij het overlijden van Jacques van Doorn, erelid van de 

vereniging. Van Doorn is van grote betekenis geweest voor de Nederlandse 

sociologie. Hij was gezichtsbepalend voor het vak na de Tweede Wereldoorlog en zijn 

leerboek Moderne Sociologie (geschreven samen met Cor Lammers) heeft meerdere 

generaties studenten gevormd. 

 

2.  Jaarverslag 2007 

De voorzitter brengt onder de aandacht dat het bestuur nog met een aantal initiatieven 

bezig is die nog niet zijn afgerond en daarom nog niet in het verslag zijn opgenomen. 

Het Jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

3.  Financieel Jaarverslag 2007 + contributie voor 2009 

De Kascommissie, bestaande uit de leden Steijn en Weenink, heeft het Financieel 

Jaarverslag goedgekeurd. Zij maakt hierbij de kanttekening dat het boekjaar 2007 

wederom een fors en schijnbaar structureel tekort laat zien. De voorzitter licht toe dat 

dit structurele tekort is toe te schrijven aan de continuering van Facta, waarvoor in de 

ledenvergadering vorig jaar een groot draagvlak bestond. Nu Facta overgaat naar een 

andere uitgever, hopen we op een betere publiciteit en een hogere oplage. Ook los 

daarvan werkt het bestuur aan een vergroting van het ledental. Voor de korte termijn 

is een contributieverhoging echter de enige reële oplossing voor het structurele tekort. 

Het voorstel is om de contributie in twee stappen te verhogen: € 7,50 in 2009 em € 5 

in 2010. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 

 

4.  Voordracht nieuwe bestuursleden 

Er zijn nogal wat wisselingen in het bestuur, maar omdat de sociologieafdelingen nu 

permanent zijn vertegenwoordigd is de opvolging soepel verlopen. De vergadering 

stemt in met de voordracht van vijf nieuwe leden. Voor het bestuurslid namens de 

Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer is geen opvolger benoemd. De 

NSV hecht waarde aan voortzetting van het bestuurslidmaatschap, maar er zal nog 

overleg plaatsvinden met de NVLM over de toekomstige wijze van samenwerking. 

 

5.  Rondvraag 

Ultee herhaalt zijn oproep van vorig jaar om ervoor te zorgen dat oude jaargangen van 

de Nederlandse sociologische tijdschriften worden gedigitaliseerd. De voorzitter 

antwoordt dat het bestuur voor ondersteuning een beroep heeft gedaan op de Sociaal-

Wetenschappelijke Raad van de KNAW, maar dat dit nog niets heeft opgeleverd. 

Ultee stelt een meer informele oplossing voor: Als elke sociologie-afdeling een paar 

jaargangen voor zijn rekening neemt (in de vorm van menskracht), moet het snel voor 

elkaar kunnen zijn. 


