LOVA Jaarverslag 2010
Het bestuur
In de eerste helft van 2010 bestond het bestuur uit: Ina Keuper (penningmeester), Nienke Muurling (redactie),
Gerdien Steenbeek (voorzitter), Marion den Uyl (secretaris) en Annelou Ypeij (voorzitter). Tijdens de LOVAstudiedag op 11 juni 2010 heeft Gerdien Steenbeek afscheid genomen als voorzitter. Zij werd hartelijk bedankt
voor haar inzet. Annelou Ypeij en Ina Keuper hebben aangegeven tot juli 2011 in functie te willen blijven. Vanaf
juli 2011 zal Marina de Regt het voorzitterschap van Annelou Ypeij over nemen. Vanaf september 2010 is zij
inkomend voorzitter. Annelou Ypeij zal penningmeester worden. Het bestuur is vier maal bijeen gekomen (5
februari, 7 mei, 29 september en 14 december 2010). De belangrijkste thema’s waren de organisatie van de
studiedag en de internationale conferentie, het tijdschrift, de website, en de bestuurswisseling.
LOVA-etentje
Het jaarlijkse LOVA-etentje was op 5 februari in Utrecht. Er waren 15 leden.
LOSCO
De jaarlijkse LOVA-studiedag vond op 11 juni plaats aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het thema van de
dag was Gender in Beweging: Mobiliteit, Migratie en Mondialisering. De dag werd georganiseerd door Tine
Davids van het CIDIN. Er is een call for papers opgesteld en rondgestuurd via de LOVA mailservice met daarin
de uitdrukkelijke oproep aan MA en PhD studenten om hun onderzoek te presenteren. Er waren drie lezingen
(door Willy Jansen, Annelou Ypeij en Francien van Driel) en drie parallelle panels met als thema’s 1) mobiliteit,
migratie en multiculturaliteit, 2) toerisme en 3) pelgrimage. In de panels presenteerden studenten en pas
afgestudeerde antropologes hun onderzoek. De studiedag werd zeer goed bezocht, met name door studenten van
de Radboud Universiteit. Na afloop was er een borrel.
Redactie
De redactie bestond in 2010 officieel uit Karin Bosman, Felice Gaughan, Nienke Muurling. Met het afscheid van
Marjolein Hennevanger en Vanessa Vroon-Najem eind 2009 is de redactie bijna gehalveerd, hetgeen een
verzwaring aan taken voor de zittende redactieleden betekende. Marjolein stelde zich begin 2010 nog eenmaal
beschikbaar voor het eindredactiewerk, hetgeen in de zomer 2010 resulteerde in jaargang 31, nummer 01 met als
thema Modern Ouderschap- en meer. De taakverdeling, zoals in 2007 reeds besloten, werd in 2010 deels
gecontinueerd: Nienke nam de bestuurstaken op zich; Karin maakte de call for papers en was contactpersoon
voor studenten; Felice was redacteur Engels en tevens contactpersoon voor alumni. In het najaar van 2010
kwamen voor het eerst sinds lange tijd problemen omtrent het tijdschrift en de continuering daarvan aan het
licht. Het was moeilijk om aan voldoende kopij te komen, en de redactie miste een voortrekster hetgeen
geresulteerd heeft in een grote vertraging. Het najaarsnummer 2010 is pas in het voorjaar van 2011 uitgekomen
en was dunner dan normaal. De vaste designer en layoutster Tina Lenz was zoals altijd flexibel en zorgde ervoor
dat beide nummers vlot na de eindredactie uitkwamen. Ook de samenwerking met de VU-drukkerij verliep
uitstekend. In de zomer van 2010 legde Marjolein Hennevanger definitief haar taken neer. Wij danken haar
hierbij nogmaals voor haar fantastische inzet.
PR – commissie
a) Website
In april 2010 is de nieuwe website (http://www.lovanetwerk.nl) de lucht in gegaan. De website is ontworpen
door Pardon en tot stand gekomen met financiële ondersteuning van NWO, de Stiching Marjan Rens en Aletta.
De nieuwe website is gebaseerd op een content management systeem waardoor het makkelijk is hem zelf bij te
houden. Annelou Ypeij en Karin Bosman zijn hier verantwoordelijk voor.
b) LOVA Mail-service
De LOVA mailservice functioneert nog steeds zeer goed. LOVA telde, in 2010, 155 leden; bijna allen zijn nu
aangesloten bij de mailservice. Zij ontvingen ongeveer honderd berichten over o.a. vacatures, aankondigingen
conferenties etc.
LOVA tweede internationale conferentie
In september zijn de voorbereidingen gestart voor de tweede internationale conferentie. De conferentie zal van 68 juli 2011 aan de Universiteit van Amsterdam plaatsvinden. De titel van de conferentie is Ethnographies of

Gender and Conflict (in navolging van de eerste internationale conferentie die Ethnographies of Gender and
Globalization heette). Vanuit het bestuur houden Annelou Ypeij en Marina de Regt zich met de organisatie
bezig. Daarnaast maken Reinhilde König, Julienne Weegels, Wendele van der Wiele, en Rianne de Ridder deel
uit van het organiserend comité. In het najaar van 2010 is de call for papers opgesteld en wijd verspreid via
nationale en internationale kanalen. De poster is ontworpen door Pardon en aan alle antropologie-afdelingen
gestuurd, samen met een verzoek om een financiele bijdrage te leveren. Ook is er subsidie aangevraagd bij de
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW). Er is een Facebook-pagina aangemaakt voor
de conferentie
LOVA/Marjan Rens Scriptieprijs
In 2010 is er geen scriptieprijs uitgereikt (de prijs wordt om de twee jaar uitgereikt). . De scriptie van Lianne
Holten (Leiden) over zwangerschapsstrategieen van vrouwen in Mali, die in 2009 de scriptieprijs won, is
gepubliceerd als nr. 16 in de serie Feministische Antropologie van de Afdeling Sociale Culturele Antropologie
van de Vrije Universiteit. De flyer voor de scriptieprijs 2009/2010 is in het Engels vertaald en zowel in het
Nederlands als in het Engels wijd verspreid: via de LOVA mailservice, aan alle afdelingen antropologie in
Nederland, op de website van de Stichting Marjan Rens en LOVA. De deadline voor het inzenden van scripties
was 1 februari 2011.
Archief
Op 29 september 2010 heeft het LOVA-bestuur het LOVA-archief overgedragen aan Aletta, het Instituut voor
Vrouwengeschiedenis (voorheen IIAV) in Amsterdam. Aletta beheert zo’n 600 archieven van
vrouwenorganisaties en persoonsarchieven en het bestuur vond dat LOVA daarin niet mocht ontbreken. Het
archief is niet compleet en een ieder die interessant materiaal (financiële stukken, tijdschriften, notulen,
jaarverslagen, studiedagmateriaal etc) denkt te hebben wordt verzocht contact op te nemen met Annette Mevis,
archivaris bij Aletta (A.Mevis@aletta.nu).
Financieel jaarverslag 2010
Zoals in onderstaande tabel valt te zien hebben we in 2010 meer uitgegeven dan is ontvangen. Dat was mogelijk
omdat we in 2009 subsidies ontvingen van de Stichting Aletta, Stichting Marjan Rens en NWO (Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) voor het vernieuwen van de vormgeving van de LOVA website,
die in 2010 is gerealiseerd voor ruim €2000,00. Aan de jaarlijkse LOVA studiemiddag hebben we dit jaar weinig
uitgegeven omdat de dag gecombineerd werd met een activiteit van de studentenvereniging van de Radboud
Universiteit Nijmegen, die alle zaal- en koffiekosten op zich nam. De uitgaven voor het tijdschrift waren dit jaar
lager, omdat het tweede nummer van 2010 pas in maart 2011 is gedrukt en verspreid. De kosten daarvan zullen
terugkomen in het overzicht van 2011. De inkomsten van de vereniging zijn geheel afhankelijk van de
lidmaatschapsbijdragen, waarvoor in 2010 ruim 300 euro meer is binnengekomen dan het jaar ervoor. Wij
denken dat de overstap naar machtigingen voor automatische incasso hier zeker aan heeft bijgedragen en danken
alle leden die de incassomachtiging ondertekenden heel hartelijk voor hun medewerking aan dit nieuwe systeem.
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Uitgaven

Inkomsten

Netto

Bestuurskosten (m.n. voor nieuw ontwerp website)
LOSCO, LOVA studiedag 11 juni 2010 in Nijmegen
Tijdschrift
Contributies verenigingsleden
Rente

2.553,19
100,00
1.761,71
30,00
0,05
4.444,95

400,00
0,00
7,50
2.697,50
100,73
3.205,73

-2153,19
-100,00
-1754,21
2667,50
100,68
-1.239,22

LOVA kas bij ING bank, 4495430

1-1-2010
514,78
1,62
900,00
0,00
2.542,38
3.958,78

31-12-2010
376,47
0,00
1.715,60
627,49
0,00
2.719,56

Verschil

Zakelijke Girorekening ING
Kapitaalrekening ING
Rentemeerrekening ING
Zakelijke Spaarrekening
ING Extra Bonus Zakenrekening, 680994289

-138,31
-1,62
815,60
627,49
-2.542,38
-1.239,22

