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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Sociologische 

Vereniging 

Rotterdam, 31 mei 2007 

 

Voorzitter: Matthijs Kalmijn 

Verslag: Arie Glebbeek 

 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet drie leden in het bijzonder welkom: het 

erelid Ploeger, het nieuwe erelid Lammers en de aanstaande voorzitter Van Hoof. 

 

2.  Jaarverslag 2006 

De voorzitter memoreert twee hoofdpunten uit het Jaarverslag: de start van het 

verzwaarde bestuur en de hechtere band met Facta. Beide zijn een uitdrukking van de 

meer centrale positie die de NSV binnen de Nederlandse Sociologie wil innemen. Het 

Jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

3.  Financieel Jaarverslag 2006 + contributie voor 2008 

De Kascommissie, bestaande uit de leden Steijn en Wielers, keurt het Financieel 

Jaarverslag goed. Zij maakt hierbij de kanttekening dat het forse tekort over 2006 niet 

jarenlang kan voortduren. De penningmeester Ariana Need licht toe dat een tekort van 

€ 4000 eerder was begroot en geaccordeerd, en dat het resterende tekort van € 3000 

het eenmalige gevolg is van een wat uit de hand gelopen ledenwerfactie (waarbij een 

boek ten geschenke werd gedaan).  

De vergadering stemt in met de voorgestelde contributieverhoging van € 5 en de 

afschaffing van het speciale tarief voor promovendi. 

 

4.  Voordracht nieuwe bestuursleden 

Erik de Gier treedt af na vijf jaar het voorzitterschap van de NSV te hebben vervuld. 

Het bestuur dankt hem voor de plezierige en zorgvuldige wijze waarop hij deze jaren 

zijn taak heeft vervuld. Bij het zoeken naar een nieuwe voorzitter waren twee criteria 

belangrijk: iemand met veel ervaring en de wens dat alle generaties in het bestuur 

vertegenwoordigd zouden zijn. Het bestuur prijst zich gelukkig in Jacques van Hoof 

een kandidaat te hebben gevonden die aan beide criteria voldoet. De vergadering keurt 

de benoeming goed. Ook stemt de vergadering in met Marjolein Broese van Groenou 

en Gerard Ruijs, die respectievelijk namens de Vrije Universiteit en de Nederlandse 

Vereniging van Leraren Maatschappijleer in het bestuur zullen plaatsnemen. 

 

5.  Facta 

Na de ontbinding van de koepel NVMC en het verdwijnen van SISWO heeft de NSV 

ervoor gekozen om zelfstandig Facta in stand te houden. Dat is een vrij dure keuze, 

die de helft van de contributie van de NSV-leden opslokt. De voorzitter vraagt de 

aanwezige leden naar hun opinie hierover.   

Er is onder de aanwezigen veel steun voor het in deze gevoerde beleid. Ganzeboom 

noemt het positief dat Facta er nog is en complimenteert het bestuur dat het dit orgaan 

overeind heeft weten te houden. Van der Lippe valt hem bij en bepleit dat er nog meer 

interviews met in de maatschappelijke praktijk werkzame sociologen in komen te 

staan. De Graaf en Steijn vinden het gelet op alle argumenten niet erg dat Facta de 

helft van het NSV-budget beslaat. Ook Dronkers vindt het heel belangrijk dat Facta 

overeind gehouden is, maar zou graag zien dat het blad zich wat meer in ESB-richting 
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bewoog dan wel meer ruimte zou bieden aan opiniestukken zoals die ook in de 

kwaliteitskranten staan. Het blad is nu teveel intern gericht en zou zich tevens op een 

extern publiek (zoals beleidsmensen bij gemeenten) moeten richten. Arts brengt daar 

tegenin dat eerdere consultaties met uitgevers uitwezen dat voor een ESB-achtige 

formule onvoldoende markt bestaat. Dronkers stelt dat de externe gerichtheid dan 

meer in de bestaande Facta ingebracht moet worden. Het gaat in zijn ogen om 

bijdragen die niet in een wetenschappelijk tijdschrift passen, maar die voor een groter 

publiek van belang zijn en blijk geven van de praktische relevantie van de inzichten 

van sociologen. ESB heeft elk jaar de nieuwjaarstoespraak van de secretaris-generaal 

van EZ; waarom wij niet die van de directeur van het SCP? Ganzeboom stelt dat 

DEMOS (van het NIDI) dan misschien een beter model zou bieden, maar herhaalt dat 

een blad met een uitsluitende functie voor de NSV-leden ook al heel mooi is. Kalmijn 

vindt het belangrijk dat Facta niet alleen een digitaal bestaan leidt, maar tastbaar bij 

een ieder in de bus valt.  

De algemene opinie lijkt te zijn dat Facta niet moet worden versoberd. 

 

6.  Rondvraag 

Ultee vindt het belangrijk dat oude jaargangen van de Nederlandse sociologische 

tijdschriften spoedig worden gedigitaliseerd. Hij verzoekt het NSV-bestuur hierop 

actie te ondernemen. 

 


