LOVA Jaarverslag 2011
Het bestuur
In de eerste helft van 2011 bestond het bestuur uit: Ina Keuper (penningmeester), Nienke Muurling (redactie),
Marion den Uyl (secretaris), Annelou Ypeij (uitgaand voorzitter) en Marina de Regt (inkomend voorzitter). Op
de Algemene Leden Vergadering, die tijdens de internationale conferentie plaatsvond, hebben we afscheid
genomen van Ina Keuper, die na tien jaar haar functie als penningmeester overdroeg aan Annelou Ypeij. Ina
werd bedankt voor haar grote inzet en efficiëntie. Annelou Ypeij nam afscheid als voorzitter en werd ook
hartelijk bedankt. Marina de Regt heeft het voorzitterschap van Annelou Ypeij overgenomen. Er zijn drie nieuwe
leden aan het bestuur toegevoegd: Julienne Weegels (website, sociale media en pr), Gisela Dütting
(vertegenwoordigster van de niet-academisch gebonden antropologen) en Reinhilde König (speciale aandacht
voor onderwijs). Het bestuur is driemaal bijeen gekomen in 2011 (11 februari, 21 april, en 16 september).
Annelou Ypeij en Marina de Regt stelden een kort beleidsdocument op dat op de ALV 2011 is besproken.
Redactie
De redactie bestond in 2011 uit Karin Bosman, Nienke Muurling en Diana van Dijk (vanaf eind maart 2011
redactielid). Nienke nam de bestuurstaken op zich en verzorgde de eindredactie; Karin maakte de call for papers
en was contactpersoon voor studenten; en Diana van Dijk redigeerde, evenals Karin en Nienke, de
binnengekomen artikelen. 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. Naar aanleiding van de geconstateerde
problemen organiseerde de redactie op 18 maart 2011 een brainstormsessie met het bestuur over de toekomst van
het tijdschrift. Inzet van de discussie was de vraag of het tijdschrift digitaal zou moeten gaan of dat we
vasthouden aan de papieren vorm. Deze discussie werd tijdens de ALV in juli 2011 voortgezet; een eenduidig en
vaststaand besluit is nog niet genomen. Wel is besloten om voortaan eenmaal, in plaats van tweemaal, per jaar
uit te komen, en wel na de zomer met een dubbelnummer. Najaar 2011 verscheen het eerste dubbelnummer. Een
aantal artikelen kwamen voort uit scripties die voor de LOVA/Marjan Rens scriptieprijs waren ingezonden. De
vaste designer en layoutster Tina Lenz was zoals altijd flexibel en zorgde ervoor dat het dubbelnummer vlot na
de eindredactie uitkwam. Ook de samenwerking met de VU-drukkerij verliep uitstekend.
Tweede internationale LOVA conferentie
Van 6-8 juli 2011 vond de tweede internationale LOVA conferentie plaats. De voorbereidingen waren al in
september 2010 gestart en gingen in volle vaart door in de eerste helft van 2011. Het organiserend comité
bestond uit Reinhilde König, Julienne Weegels, Wendele van der Wiele, Rianne de Ridder, Annelou Ypeij en
Marina de Regt. Het thema van de conferentie was Ethnographies of Gender and Conflict (in navolging van de
eerste internationale conferentie Ethnographies of Gender and Globalization). In februari 2011 waren er meer
dan 100 abstracts ontvangen als reactie op de call for papers. Een selectiecommissie heeft de abstracts
geselecteerd en in sommige gevallen mensen om aanvullende informatie gevraagd. Rosalind Morris, professor
aan Columbia University, accepteerde onze uitnodiging keynote spreker te zijn. Helaas werd de aanvraag tot
financiële ondersteuning van de KNAW niet gehonoreerd maar als reactie op onze brieven naar vakgroepen en
andere organisaties waren we toch in staat subsidie te verwerven. De conferentie was een groot succes. In totaal
waren er 120 deelnemers uit 20 landen, waaronder veel jonge antropologen, en konden er 33 panels
georganiseerd worden. De conferentie werd afgesloten met een eindfeest op het CEDLA.
LOVA erelid
Tijdens de afsluiting van de internationale conferentie op vrijdag 8 juli is Prof. Willy Jansen tot erelid van
LOVA benoemd. Haar grote bijdrage aan de ontwikkeling van feministische antropologie in Nederland door
middel van onderzoek en onderwijs en haar betrokkenheid bij LOVA waren de voornaamste redenen voor het
bestuur haar het erelidmaatschap toe te kennen. Zij is het vierde erelid van LOVA.
LOVA/Marjan Rens Scriptieprijs
Tijdens de afsluiting van de conferentie is ook de vierde scriptieprijs uitgereikt. De deadline voor het inzenden
van scripties was 1 februari 2011. Een aantal scripties kwam iets later binnen. In totaal zijn er 15 scripties
ingezonden. De eerste selectie werd gedaan door Ellis Jonker, Reinhilde König en Marina de Regt. Drie

scripties werden genomineerd en doorgestuurd aan de twee andere juryleden: Anouka van Eerdewijk (RU) en
Silke Heumann (ISS). De eerste prijs ging naar Ilse-Marie Scheffers, de tweede prijs ging naar Jenna Henderson
en de derde prijs naar Lenny Schouten.
LOVA International
In het beleidsdocument dat Marina de Regt en Annelou Ypeij in 2011 opstelden is het doel tot verdere
internationalisering vastgelegd. De internationale conferenties zijn de eerste stap in die richting. Daarnaast is het
de bedoeling internationale leden te werven en een internationaal bestuur te vormen, dat verantwoordelijk wordt
voor de organisatie van de internationale conferenties. De oprichting van LOVA International is op een aparte
bijeenkomst tijdens de conferentie besproken. Er is besloten het LOVA lidmaatschap open te stellen voor
buitenlanders zodra Paypal goed werkt. Internationale leden betalen net als nationale leden 30 euro.
Edited volume Gender and Conflict
Alle deelnemers van de conferentie ontvingen een verzoek hun paper in te dienen voor een mogelijk te
publiceren bundel. De deadline voor inzendingen was 1 november 2011. Er zijn achttien papers ontvangen.
Reinhilde König onderhield het contact met de auteurs en deed de eerste selectie.
LOVA Website en Mail Service
Ook in 2011 was de website cruciaal voor de ondersteuning van LOVA's activiteiten en dan vooral de
organisatie van de conferentie. Na verschillende aanpassingen door Pardon, ontwerper en adviseur van onze
website, werd de website voorzien van een Paypal account, een carroussel met advertenties en voldoende ruimte
om de informatie over de conferentie uitgebreid over het voetlicht brengen. De website is bijgehouden door
Wendele van der Wiele en Annelou Ypeij. De LOVA Mail Service is in 2011 ook weer volop gebruikt om
congressen, call for papers en vacatures rond te sturen. Helaas hebben we nog steeds niet van alle leden een
email adres. Geef je gegevens door bij ypeij@hotmail.com
LOVA-etentje
Het jaarlijkse LOVA-etentje was op 11 februari in Utrecht. Er waren 12 leden.
Financieel jaarverslag 2011
In 2011 had LOVA een flink positief saldo. Dat is vooral te danken aan de gunstige uitkomsten van de
internationale conferentie in juli 2011, maar omdat we begin 2012 nog een bedrag van ruim €1700 hebben
moeten betalen kwamen we uiteindelijk uit op een negatief saldo van €300 euro voor de conferentie. Gelukkig
kon dit tekort beperkt blijven vanwege de subsidies die we ontvingen van de RU Nijmegen, VU Amsterdam, EU
Rotterdam, de Antropologen Beroepsvereniging en NWO. Het LOVA bestuur is hen zeer erkentelijk hiervoor.
De ontvangen contributies bleken dit jaar ruim voldoende om de uitgave van twee LOVA tijdschriften te
financieren: het verlate nummer van 2010 en het dubbelnummer voor 2011. Net als vorig jaar hebben we
ongeveer de helft van de contributies kunnen innen via de automatische incasso, waardoor de onkosten flink
gedrukt werden. We hopen dat in de toekomst nog meer leden willen tekenen voor de automatische incasso.
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