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                            Nederlandse Sociologische Vereniging 
 
 
 
         
Verslag Algemene ledenvergadering, donderdag 10 juni 2021 

 

De algemene ledenvergadering van de NSV 2021 vond plaats via een ZOOM-meeting op de Dag van 

de Sociologie, die werd georganiseerd door Sociologie Utrecht en geheel online plaatsvond.  

 

 

1. Opening 

Voorzitter Godfried Engbersen heet de aanwezige leden welkom op deze bijzondere ledenvergadering, 

die – uniek! - voor het eerst online plaatsvindt. Hij bedankt allereerst NSV-bestuurslid Eva Jaspers, die 

Herculeswerk heeft verricht om de Dag van de Sociologie mogelijk te maken. Nadat de Dag van de 

Sociologie in Leuven in 2020 geheel werd geannuleerd vanwege de corona-maatregelen, toonde 

Sociologie Utrecht zich bereid om 2021 een online Dag te organiseren. Veel dank dus ook aan de 

afdeling Sociologie. 

 

2. Jaarverslag 2020 

Uit het jaarverslag haalt de voorzitter een aantal belangrijke punten naar voren. 

 

 Het NSV-bestuur is het afgelopen coronajaar zes keer bijeen geweest, voor het grootste deel 

via online bijeenkomsten. Daarnaast was er veel bilateraal digitaal overleg, ontmoetingen 

waren er nauwelijks. 

 NSV-bestuurslid Ellen Verbakel heeft Maarten Wolbers opgevolgd, die liefst drie termijnen 

penningmeester van de NSV was. Het penningmeesterschap blijft daarmee gevestigd in 

Nijmegen, waar ook de ledenadministratie is gehuisvest. 

 Het ledenaantal is redelijk stabiel gebleven, nadat initiatieven voor ledenverwerving in 2020 

helaas zijn gestrand op de coronabeperkingen. Nu de samenleving weer open gaat pakken we 

de ledenwerving weer op. 

 Er is in 2020 drie keer een NSV Nieuwsbrief aan de leden verzonden, een nieuw initiatief bij 

het uitroepen van de eerste lockdown en het annuleren van de algemene ledenvergadering 

2020. De NSV Nieuwsbrief wordt gehandhaafd om de leden te informeren. 

 De website socialevraagstukken.nl, financieel gesteund door de NSV, heeft in 2020 haar 
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activiteiten soepel voortgezet, met bijna 100.000 bezoekers per maand en bijna 80 

sociologische artikelen. Blijkens een bezoekersonderzoek wordt de inhoud van de website 

vooral als sociologisch herkend. De NSV wil het contract met socialevraagstukken.nl 

verlengen en zal de afdelingen aanschrijven voor voortzetting van hun financiële steun. 

 Het NSV bestuur zet zich in voor het behoud en de ‘open access’ van Nederlandse 

sociologische tijdschriften. Het nieuwe gefuseerde Tijdschrift Sociologie ontvangt daarvoor 

financiële steun, met de redactie van Mens & Maatschappij is het bestuur in gesprek. De 

kortingsregeling voor abonnementen van NSV-leden is met het instellen van het open access-

fonds beëindigd. 

 Het contact met de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) is 

geïntensiveerd. In nauw contact met Thomas Klijnstra, de vertegenwoordiger van de NVLM 

in het NSV-bestuur, worden de mogelijkheden verkend om tot een nieuw digitaal platform 

maatschappijwetenschappen te komen. 

 Het overleg met de Onderwijsdirecteuren Sociologie, dat in februari 2020 werd gestart maar 

door de lockdown niet kon worden voortgezet, zal in het najaar van 2021 worden vervolgd. 

Belangrijk thema is de gezamenlijke werving van studenten Sociologie. 

De voorzitter besluit dit korte overzicht van activiteiten in 2020 met de aankondiging dat onze 

Discipline in 2022 honderd jaar bestaat; als startpunt hebben we de oratie van de eerste hoogleraar 

Sociologie Bonger gekozen. We hebben contact met het Tijdschrift Sociologie en met Mens & 

Maatschappij, met Sociologie Magazine en met de publiekswebsite om aandacht te schenken aan dit 

heuglijke feit. De Dag van de Sociologie 2021 zal in Groningen plaatsvinden en eveneens in het teken 

staan van Honderd jaar Sociologie. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn bij het NSV Jaarverslag 2020. 

Tanja van de Lippe spreekt om te beginnen veel dank en complimenten uit aan het NSV bestuur, dat 

ondanks de covidbeperkingen haar activiteiten zoveel mogelijk heeft voortgezet. Van der Lippe grijpt 

terug op de open sessie voorafgaand aan deze ledenvergadering waar meerdere bestuursleden 

aanwezig waren, en die als prikkelende titel had ‘De afwezige sociologie’. De sociologie is verre van 

afwezig: er hebben zich meer studenten ingeschreven voor een studie sociologie dan ooit tevoren, ook 

als we de algemene stijging in studentenaantallen in aanmerking nemen. Dat is een kans die we goed 

moeten benutten. Van der Lippe heeft verder de publiekswebsite socialevraagstukken.nl bezocht en 

vindt dat de NSV daar wat prominenter genoemd mag worden, ook gezien de financiële steun die wij 

verlenen. 

Willem de Koster die in het NSV-bestuur het contact met socialevraagstukken.nl onderhoudt beaamt 

dat de NSV zich inderdaad wat beter zou kunnen profileren, maar dat de site inhoudelijk heel goed 

loopt. Er zijn plannen om aandacht te besteden aan Honderd jaar Sociologie, door te laten zien dat de 

hoofdvragen springlevend en actueel zijn. Ook Sociologie Magazine zal in het jubileumjaar 2022 een 
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themanummer uitbrengen. 

Harry Ganzeboom vraagt naar de tijdsbepaling van het honderdjarig bestaan van Sociologie. De keuze 

van het tijdstip is gebaseerd op de oratie van Willem Bonger op 13 juni 1922. Bonger werd benoemd 

aan de UvA als hoogleraar in de criminologie en sociologie. Dit is gevalideerd door Bart van 

Heerikhuizen, die een proefschrift over Bonger schreef. 

Pearl Dykstra memoreert het bijna-honderdjarig bestaan van het tijdschrift Mens en Maatschappij 

(1925!), dat is ontstaan uit een breed spectrum van wetenschappen. Ze spreekt veel dank uit aan de 

Universiteitsbibliotheek van Groningen, voor de retro-digitalisering van de Nederlandse sociologische 

tijdschriften. 

Het NSV-Jaarverslag wordt akkoord bevonden en kan op de NSV-website gepubliceerd worden. 

 

3. Financieel jaarverslag 2020 + contributie voor 2022 

De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Ellen Verbakel voor een toelichting op de financiële 

stukken. We sluiten het jaar 2020 af een bescheiden batig saldo van 399 euro. Het feit dat de Dag van 

de Sociologie in 2020 niet heeft plaatsgevonden speelt daarin een dubbelzijdige rol. Enerzijds is de 

Dag een belangrijke bron van inkomsten voor de NSV (zoals dat bijvoorbeeld in 2019 het geval was), 

maar anderzijds is dat juist niet het geval wanneer de Dag in Vlaanderen plaatsvindt. Door de 

coronamaatregelen waren er zowel minder inkomsten als uitgaven, en zo beschouwd is het bescheiden 

saldo niet verwonderlijk. Wel hebben we een aanzienlijke reserve op de rekening staan. Dat heeft ook 

te maken met het feit dat we (sinds 2019) minder geld uitgeven aan Sociologie Magazine (zie 

hieronder). 

Een kascommissie bestaande uit Kevin Wittenberg (UU) en Gijs Custers (EUR) heeft de jaarrekening 

2020 gecontroleerd. Omdat er in 2020 geen algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden, dus ook 

geen financiële verantwoording kon worden afgelegd aan de leden, heeft de kascommissie ook de 

stukken over 2019 in hun controle meegenomen. Zij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd en 

adviseren de ledenvergadering het bestuur te déchargeren van de financiële verantwoording. 

Na afloop van de toelichting door de penningmeester zijn er een aantal vragen. Tanja van de Lippe 

merkt op dat er veel geld in kas is, en we weten elk jaar wat er binnen komt. Kunnen we niet een plan 

maken hoe we dat geld kunnen besteden? Ze noemt als voorbeelden een eventueel leerboek 

maatschappijwetenschappen, of activiteiten rond ‘honderd jaar Sociologie in Nederland’. Ellen 

Verbakel antwoordt dat het aantal leden en daarmee de contributie-inkomsten natuurlijk kunnen 

variëren en dat inkomsten sterk afhangen van de Dag van de Sociologie, maar dat er zeker ruimte is 

voor nieuw beleid. Godfried Engbersen vult aan dat het open access-fonds daar een voorbeeld van is.  

Harry Ganzeboom vraagt naar de verminderde uitgaven aan Sociologie Magazine. Hij benadrukt het 

belang van het magazine en vindt dat we daar niet te zuinig mee moeten omspringen. Willem de 

Koster antwoordt dat het NSV-bestuur het belang van Sociologie Magazine ten volle erkent en legt uit 

dat in het nieuwe contract een aantal zaken veranderd zijn. De kosten voor de bureau-redactie komen 
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nu voor rekening van de uitgever, en de NSV neemt ten bate van haar leden een collectief abonnement 

af. De NSV-leden hebben dus niets van de wijziging gemerkt. Ten derde heeft het NSV-bestuur geen 

formele invloed meer op het redactionele beleid, Sociologie Magazine vaart een onafhankelijke koers. 

Tegelijkertijd is de relatie met uitgever en redactie uitstekend en vindt er regelmatig overleg plaats. 

Godfried Engbersen vertelt tot slot dat het NSV-bestuur bij de eerste lockdown een kleine 

‘coronasteun’ aan Sociologie Magazine heeft verstrekt, die zeker ook als symbolische steun moet 

worden opgevat. Incidenteel inspringen is dus mogelijk. 

Ook Pearl Dykstra merkt op dat er veel geld in kas is. Is er bijvoorbeeld financiële steun mogelijk 

voor de Nacht van de Sociologie? Engbersen antwoordt dat de Nacht van de Sociologie al subsidie 

ontvangt. 

Als het gaat om uitgaven rond de viering van Honderd jaar Sociologie lijkt een jubileumboek niet 

meer van deze tijd. Tanja suggereert de mogelijkheid van een podcast, wellicht in samenwerking met 

socialevraagstukken of de NVLM. Thomas Klijnstra, bestuurslid namens de NVLM, merkt op dat 

podcasts erg populair zijn onder leerlingen. 

De algemene ledenvergadering besluit het NSV-bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid in zowel 2020 als in 2019. 

Tot besluit van dit agendapunt krijgt de penningmeester opnieuw het woord. Zij stelt voor de 

contributie voor het jaar 2022 niet te verhogen. De ledenvergadering is akkoord. 

 

4. Voordracht nieuwe bestuursleden  

Voorgesteld wordt om dr Bowen Paulle in het NSV bestuur te benoemen als vertegenwoordiger van 

de afdeling Sociologie UvA, als opvolger van Kobe de Keere die we hartelijk bedanken voor zijn 

inzet. 

De ledenvergadering is akkoord. 

 

 

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

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun 

aanwezigheid en inzet, wenst hen een plezierige voortzetting van de Dag van de Sociologie en nodigt 

hen reeds uit voor de Dag in Groningen in 2022. 

 

6. Sluiting om 13.20 uur 

 

 

 

 

 


