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1. Opening 

Voorzitter Godfried Engbersen heet de aanwezige NSV-leden, waaronder het bijna voltallige NSV-

bestuur, welkom op deze algemene ledenvergadering 2022. Voor de ALV hebben zich ruim 40 leden 

aangemeld, maar het fraaie weer in de al even fraaie hortustuin hebben het aantal fysiek aanwezige 

leden ietwat beperkt. We zijn blij dat we weer gewoon bij elkaar kunnen komen, op deze door de 

afdeling Sociologie van de RuG voortreffelijk georganiseerde Dag van de Sociologie 2022. 

Voor het jaarverslag geeft de voorzitter het woord aan de secretaris. 

 

2. Jaarverslag 2021 

Secretaris Rie Bosman geeft een korte toelichting op het Jaarverslag 2021. 

Dit was het tweede jaar dat werd gedomineerd door de corona-pandemie, dit keer van de eerste tot de 

laatste dag. Dat betekent dat in 2021 werkelijk àlles online moest worden georganiseerd, zelfs de Dag 

van de Sociologie (die in het eerste coronajaar 2020 werd afgelast).  

Inhoudelijk werd het jaar 2021 gedomineerd door de voorbereidingen van het honderdjarig bestaan 

van de Nederlandse Sociologie in het lustrumjaar 2022, in nauw overleg met de sociologische 

tijdschriften Tijdschrift Sociologie, Mens en Maatschappij en Sociologie Magazine, die het spits afbijt 

met een lustrumnummer dat aan alle deelnemers van de Dag van de Sociologie werd uitgereikt. Verder 

wordt er nauw samengewerkt met de redactie van de publiekswebsite socialevraagstukken.nl, die met 

auteurs uit alle afdelingen Sociologie een Jubileum Jaarboek voorbereidt, dat onder de NSV-leden zal 

worden verspreid.  

Voor de totstandkoming van het Jaarverslag heeft de secretaris vrijelijk kunnen putten uit eigen werk: 

de in maart 2020 wegens corona in het leven geroepen NSV Nieuwsbrief waarvan er tot nu toe zeven 

zijn verschenen (drie per jaar). Dat heeft als voordeel dat het samenstellen van het Jaarverslag een stuk 

makkelijker is geworden, maar als bijkomend effect dat veel van het ‘nieuws’ in het Jaarverslag al bij de 

leden bekend is. 

De voorzitter loopt kort langs een aantal wapenfeiten. 

• In het bestuur is in 2021 afgetreden Bowen Paulle van de UvA; een opvolger is helaas nog niet 

gevonden. Opvolging is belangrijk omdat in het NSV-bestuur alle sociologie afdelingen 



vertegenwoordigd zijn. Willem de Koster (EUR) heeft laten weten dat hij per 1 juli 2022 na zes 

jaar het bestuur zal verlaten. Willem wordt zeer bedankt voor zijn constructieve en wijze 

bijdragen in het bestuur, in het bijzonder voor het ontwikkelen en vormgeven van 

samenwerking met de publiekswebsite socialevraagstukken.nl. Zijn opvolger Samira van 

Bohemen (EUR) wordt bij agendapunt 4 voorgedragen voor benoeming. 

• Het ledenaantal van de NSV is positief stabiel. De Dag van de Sociologie heeft vorig jaar een 

klein aantal nieuwe leden opgeleverd; ook dit jaar krijgen deelnemers/niet-leden weer een 

uitnodiging om lid te worden. Tanja van der Lippe vraagt hoe ze kan helpen om niet-leden in 

haar afdeling te werven. Rie Bosman zal met de sociologie afdelingen in contact treden. 

• De financiën komen bij punt 3 aan de orde. Wel wil de voorzitter alvast zijn grote waardering 

uitspreken voor de financiële steun van de afdelingen voor de publiekswebsite 

socialevraagstukken.nl 

• Bij de activiteiten valt vooral de voortreffelijke organisatie (door Sociologie Utrecht) op van de 

eerste en hopelijk enige online Dag van de Sociologie, die een groot succes was. Hetzelfde 

geldt voor het Actualiteitencollege, dat al voor de tweede keer online werd aangeboden. Het 

NSV-bestuur is erg blij met de samenwerking met het SCP via bestuurslid Peteke Feijten, en 

met de bezielende medewerking van SCP-directeur Kim Putters, die in 2021 voor het laatst 

dagvoorzitter was.  

• Alhoewel een ontmoeting niet mogelijk was, waren er regelmatige contacten met de 

tijdschriften rond het thema ‘honderd jaar sociologie in 2022’. Tijdschrift Sociologie geeft met 

haar ‘oral history’ project Acte de Présence op de Dag van de Sociologie 2022 (ook online te 

vinden), van Mens & Maatschappij verschijnt dit jaar een themanummer over honderd jaar 

sociologie. 

• De NSV Prijzen in 2021 – de masterscriptieprijs, de artikelprijs en de dissertatieprijs – zijn alle 

drie online uitgereikt. De organisatie van de achterliggende juryprocessen was zoals elk jaar in 

handen van bestuurslid Mariska van der Horst.  

• In 2021 werden twee NSV Ereleden benoemd: Bart van Heerikhuizen en Jenny Gierveld. Bart 

van Heerikhuizen werd verrast en verblijd met zijn erelidmaatschap tijdens een ZOOM-

bijeenkomst met NSV-bestuursleden en Nico Wilterdink, die de laudatio schreef. Jenny 

Gierveld werd tijdens het Actualiteitencollege 2021 online benoemd, haar feestelijke installatie 

als erelid vindt plaats op de Dag van de Sociologie 2022. 

• De bijeenkomsten van de Academische Leergang voor Professionals van de NSV werden het 

meest geplaagd door de corona-restricties: slechts één bijeenkomst kon daadwerkelijk 

plaatsvinden. Bij de realisatie van de tweede reeks bijeenkomsten zoeken we samenwerking 

met de Nederlandse Vereniging voor Leraren Maatschappijleer, via bestuurslid Thomas 

Klijnstra. 

 

3. Financieel jaarverslag 2021 + contributie voor 2023 

Penningmeester Ellen Verbakel geeft een toelichting op de Jaarrekening van 2021.  

We hebben voor 2021 helaas te maken met een klein tekort van 3003 euro, dat als volgt te 



verklaren is. De Dag van de Sociologie, normaal gesproken een bron van inkomsten voor de NSV, 

viel door de online realisatie veel duurder uit. Vooral de audio-visuele ondersteuning was een 

serieuze kostenpost. Mede vanwege de wens van het bestuur om de inschrijfkosten laag te houden 

om zoveel mogelijk sociologen te laten deelnemen in coronatijd is het niet gelukt om quitte te 

draaien. Niettemin zijn we na annulering van de Dag in 2020 in Leuven erg blij dat we in 2021 wèl 

een Dag konden realiseren, inclusief dit bescheiden verlies. Volgend jaar vindt de Dag van de 

Sociologie overigens in Gent plaats en zullen er geen inkomsten zijn. 

In de tweede plaats was er juist in 2021 een ‘dipje’ in de contributies, die inmiddels weer op peil 

zijn. De kosten voor de academische leergang tenslotte zijn vooruitbetaald en komen ten laste van 

een PAOS-subsidie. 

Een deel van de reserves in de Jaarrekening willen we toepassen voor de ontwikkeling van de 

website sociologie.nl. De contributie voor 2023 blijft gelijk. 

De penningmeester wijst op de overgang naar een nieuw, veel eenvoudiger en toegankelijker 

financieel administratiesysteem tegen ongeveer dezelfde kosten als het oude systeem. Daarnaast is 

er een professionaliseringslag gemaakt in online betalingen. Deelnemers hebben dat al kunnen 

merken doordat ze het inschrijvingsgeld direct bij aanmelding konden betalen aan de NSV. 

De penningmeester leest het positieve advies voor van de Kascommissie bestaande uit Kevin 

Wittenberg (Universiteit Utrecht) en Thomas Teekens (Rijksuniversiteit Groningen), die de 

ledenvergadering adviseert het NSV bestuur décharge te geven. De ledenvergadering is daarmee 

akkoord. 

Harry Ganzeboom vraagt naar de omvang van het kapitaal. Hij suggereert dat veel emeriti 

sociologie bereid zullen zijn een legaat aan de NSV na te laten, bijvoorbeeld bestemd voor prijzen, 

bijeenkomsten e.d.. NSV zou een fonds op naam kunnen stichten en beheren, zodanig dat de 

donateurs er geen financiële of administratieve beslommeringen van hebben – de drempel moet 

laag zijn. De ledenvergadering reageert instemmend: dit is een mogelijkheid die zeker verkend 

moet worden. Het bestuur praat hier verder over in haar volgende vergadering. 

 

4. Voorstel benoeming nieuw bestuurslid 

Samira van Bohemen, UD Algemene Sociologie bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de 

EUR, stelt zich voor als opvolger van aftredend bestuurslid Willem de Koster. Zij is algemeen 

socioloog en houdt zich o.a. bezig met identiteitsvraagstukken en seksualiteit. De ledenvergadering 

is verheugd met deze soepele opvolging en gaat accoord met haar benoeming. 

In de tweede plaats wordt Fabian Dekker voorgesteld voor de vacante bestuurszetel namens de 

Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO). Dekker is arbeidssocioloog en hij is zowel verbonden aan 

het SEOR als de EUR. Ook met zijn benoeming gaat de ledenvergadering accoord. 

 

5. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter bedankt de leden voor hun 

aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 



Dr. Rie Bosman 

Secretaris NSV  

 


