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Jaarverslag 2007 van de Nederlandse Sociologische Vereniging 
 

 

Secretaris 

Dr. Arie Glebbeek 

Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Sociologie 

Grote Rozenstraat 31, 9712 TG  Groningen, a.c.glebbeek@rug.nl 

 

Het secretariaat is ondergebracht bij de sectie sociologie van de Radboud Universiteit 

Nijmegen. De secretariële ondersteuning werd verzorgd door Marijke Ristivojčević. 

De website werd beheerd door Tom de Goeij. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur stond tot 1 september onder leiding van prof. dr. Erik de Gier. Daarna is 

hij als voorzitter opgevolgd door prof.dr. Jacques van Hoof. De overige bestuursleden 

vanaf die datum waren: dr. Arie Glebbeek (RuG, secretaris), dr. Ariana Need (RU, 

penningmeester), dr. Giselinde Kuipers (UvA), dr. Peter Mascini (EUR), dr. Ineke 

Maas (UU), prof. dr. Matthijs Kalmijn (UvT), dr. Marjolein Broese van Groenou 

(VU), dr. Maurice Gesthuizen (SCP), drs. Gerard Ruijs (NVLM) en dr. Jeroen 

Winkels (RU-ITS). 

 

Ledenaantal 

De stijgende lijn die in 2006 is begonnen heeft zich in 2007 licht voortgezet. De NSV 

had per 1 januari 645 leden en per 31 december 661 leden. 

 

Financiën 

In 2007 bedroegen de baten van de NSV € 49.579,- en de lasten € 56.807,-;  dit 

betekent een negatief saldo van € 7.228,-. 

Dit saldo is ten laste gebracht van de reserves van de NSV. 

 

Nieuw erelid 

Prof. dr. Cor Lammers is benoemd tot erelid van de vereniging. 
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Activiteiten van de NSV in 2007 

 

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. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering bleek er niettemin veel steun voor dit beleid. Facta is het 

uithangbord van de NSV en dat moet er aantrekkelijk uit zien. 

Mede om de ontwikkelingsmogelijkheden van Facta te vergroten, hebben redactie en 

NSV-bestuur ervoor gekozen in zee te gaan met een andere uitgever. Medio 2008 

vindt de overgang plaats van Van Gorcum naar Virtúmedia. De laatste heeft veel 

ervaring met het uitgeven en exploiteren van publieksbladen. Voorlopig zullen er 

geen grote veranderingen worden aangebracht, maar de verwachting is dat Virtúmedia 

zich op termijn actiever met het blad zal bemoeien dan Van Gorcum. In formele zin 

blijft de NSV overigens de uitgever van Facta. 

 

Actualiteitencollege 

Het college was deze keer georganiseerd in samenwerking met het Sociaal en 

Cultureel Planbureau en vond plaats op dinsdag 27 november op het ministerie van 

VWS te Den Haag. Het thema was ‘De sterke kanten van Nederland’, opgebouwd 

rondom het Sociaal en Cultureel Rapport 2006. 

De belangstelling voor het college was groot. Er waren zoveel aanmeldingen dat de 

inschrijving moest worden gesloten. Deze grote belangstelling is waarschijnlijk mede 

een gevolg van de meer gevarieerde werving dan in eerdere jaren. De attendering via 

alumnibestanden, studenten en de NVLM lijkt te hebben gewerkt. 

Ook het organiseren van het Actualiteitencollege in samenwerking met een instituut is 

goed bevallen. Deze formule lijkt voor herhaling vatbaar. De teksten van de lezingen 

zijn uitgebracht in een boekje, dat door SCP en NSV samen is uitgegeven. 

 

Dag van de Sociologie 

Deze heeft plaatsgevonden op 31 mei op de campus van de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam. Er was een grote deelname en veel deelnemers presenteerden ook een 

paper. Het was daardoor een erg vol programma, maar de keuze om vier papers per 

sessie toe te laten is werkbaar gebleken. 

Het NSV-bestuur ziet dit geslaagde evenement als een bevestiging van de koers om 

van de Dag van de Sociologie een gerenommeerd jaarlijks congres te maken. De Dag 

werd mogelijk gemaakt door een uitstekende organisatie vanuit de afdeling Sociologie 

van de Erasmus Universiteit en een financiële ondersteuning van de Vereniging 

Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Prijzen 

De NSV-dissertatieprijs 2007, voor het beste sociologische proefschrift dat in de jaren 

2005 en 2006 aan een Nederlandse universiteit is verdedigd, is verdeeld over twee 

winnaars:  

1. Bowen Paulle, voor zijn studie Anxiety and intimidation in the Bronx and the 

Bijlmer (UvA, 2005),   

2. Frank van Tubergen, voor zijn studie The integration of immigrants in cross-

national perspective (UU, 2005). 

Voorzitter van de jury was Anneke van Doorne-Huiskes. De overige leden waren Wil 

Arts en Gerhard Nijhof. 



 3 

 

Tijdschriftenregeling 

De kortingsregeling voor tijdschriften was ook in 2007 van kracht. Deze biedt NSV-

leden korting op de abonnementsprijs van Mens & Maatschappij, Sociologie, Beleid 

& Maatschappij en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 

 

Lidmaatschappen internationale verenigingen 

De NSV is lid van de International Sociological Association (ISA) en van de 

European Sociological Association (ESA). 

 

 

 


