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LOVA JAARVERSLAG 2012 

 

 

Het bestuur 

In de eerste helft van 2012 bestond het bestuur uit: Marina de Regt (voorzitter), Annelou Ypeij 

(penningmeester), Marion den Uyl (secretaris), Nienke Muurling (redactie), Julienne Weegels (website, sociale 

media en pr), Gisela Dütting (niet-academisch gebonden antropologen) en Reinhilde König (speciale aandacht 

voor onderwijs). Op de Algemene Leden Vergadering, die tijdens de LOVA-middag op 10 juni plaatsvond, 

hebben we afscheid genomen van Marion den Uyl, die na tien jaar haar functie als secretaris heeft overgedragen 

aan Rianne Ridder. Marion werd hartelijk bedankt voor haar inzet. Het bestuur is in 2012 vijfmaal bijeen 

gekomen (13 januari, 22 maart, 14 september, 8 oktober en 7 december).  

 

Redactie 

De redactie bestond in 2012 uit Karin Bosman, Nienke Muurling en Diana van Dijk. De taakverdeling was als 

vanouds: Nienke nam de bestuurstaken op zich en verzorgde de eindredactie; Karin Bosman en Diana van Dijk 

redigeerden net zoals Nienke Muurling de binnengekomen artikelen. Zoals in 2011 is besloten verschijnt het 

LOVA tijdschrift eenmaal per jaar als dubbelnummer. Najaar 2012 kwam een mooi dubbeldik nummer uit: 

“Liber Amicorum Marion den Uyl”, met verslagen van het afscheidsseminar op 14 september, en bijdragen van 

oud-collega’s en oud-studenten. Daarnaast zijn er een aantal artikelen en verslagen van andere LOVA-

activiteiten in het dubbelnummer gepubliceerd. De vaste designer en layoutster Tina Lenz was zoals altijd 

flexibel en zorgde ervoor dat het tijdschrift vlot na de eindredactie uitkwam. De samenwerking met de VU-

drukkerij verliep goed, al waren er wel wat kleine punten van kritiek. Ina Keuper en Tina Lenz hebben een 

bezoek gebracht aan de drukker en de klachten besproken. Eind 2012 besloot Diana van Dijk met het 

redactiewerk te stoppen. Wij danken haar voor haar inzet en werkzaamheden. Gelukkig werd er snel een 

vervanging gevonden: begin februari 2013 heeft Jasmijn Rana zich bij de redactie aangesloten. 

 

LOVA-studiemiddag 

Op vrijdag 10 juni heeft de LOVA-studiemiddag plaats gevonden aan de Universiteit van Amsterdam. Het thema 

van de middag was “Gender en Conflict: Theorie en Praktijk”. Het doel van de dag was om wetenschappers die 

zich met gender en conflict bezig houden en mensen die in de praktijk met dit thema werken dichter bij elkaar te 

brengen. De drie spreeksters waren Annemarie Richters (UvA/RUL), Elise Kant (ICCO) en Isabelle Geuskens 

(WPP – IFOR). LOVA-bestuurslid Gisela Dütting was dagvoorzitter. Er waren 33 mensen aanwezig, waarvan 9 

LOVA-leden. De dag was een succes, met levendige discussies tussen wetenschappers en mensen uit de praktijk. 

Gisela Dütting schreef naar aanleiding van de dag een prikkelend stuk dat in het tijdschrift is geplaatst. 

 

Internationale LOVA Summer School 

In 2012 heeft LOVA een start gemaakt met het organiseren van Summer Schools op het gebied van 

feministische antropologie. De eerste Summer School was van 9 – 13 juli, en vond plaats op het CEDLA in 

Amsterdam. LOVA-bestuurslid Reinhilde König was de motor achter de dag, en werd geholpen door Carola 

Lammers en Rianne Ridder. Er waren 17 deelnemers uit 8 landen en 13 docenten (uit Nederland). De Summer 

School was een groot succes, de evaluaties van de studenten waren zeer positief en de naamsbekendheid van 

LOVA is nationaal en internationaal gestegen. Enkele persoonlijke impressies van studenten zijn in het 

tijdschrift gepubliceerd. 

 

Afscheidsseminar Marion den Uyl 

Op vrijdag 14 september is er officieel afscheid genomen van Marion den Uyl als universitair docent en als 

LOVA-bestuurslid tijdens een seminar georganiseerd in samenwerking met de VU in Amsterdam. De titel van 

het seminar was “Feministische Antropologie: Fascinaties en Frustraties”. De dag werd voorgezeten door Lenie 

Brouwer, er waren lezingen van José van Santen, Lorraine Nencel en Marina de Regt, en een afscheidsrede van 

Marion den Uyl. Er waren heel veel LOVA-leden, collega’s, oud-studenten, familie en vrienden aanwezig. Een 

verslag van de middag en de teksten van de lezingen zijn in het LOVA-tijdschrift opgenomen. 

 

LOVA erelid 

Tijdens het afscheidsseminar op 14 september is Marion den Uyl tot erelid van LOVA benoemd. Marion is vanaf 

het begin bij LOVA betrokken geweest en heeft altijd een grote betrokkenheid getoond. Zij was de afgelopen 
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tien jaar secretaris, en heeft een heel actieve bijdrage geleverd aan het tijdschrift door haar veelvuldige columns. 

Ook stimuleerde zij studenten artikelen te schrijven voor het tijdschrift, en organiseerde zij regelmatig LOVA-

studiedagen. Marion is het vijfde erelid van LOVA.  

 

Edited volume Gender and Conflict 

In 2012 is er hard gewerkt aan de redactie van een geselecteerd aantal papers gepresenteerd op de internationale 

conferentie Ethnographies of Gender and Conflict, gehouden in juli 2011. Annelou Ypeij, Georg Frerks en 

Reinhilde König zijn de redactieleden van de bundel, en hebben gezamenlijk een inleiding geschreven. Ashgate 

is geinteresseerd in publicatie van het boek, en heeft het complete manuscript in mei 2013 ter review ontvangen. 

 

NAGA-onderzoek 

In de zomer van 2012 heeft Gisela Dütting samen met Dorinde van der Brink een onderzoek gedaan onder de 

niet-academisch gebonden LOVA-leden. Het doel was om de behoeften van deze groep te peilen. Het onderzoek 

heeft uitgewezen dat de meesten van hen lid zijn van LOVA omdat ze de band met de wetenschap willen 

vasthouden. Het tijdschrift en de LOVA Mailservice worden zeer op prijs gesteld. Op basis van dit onderzoek 

heeft het bestuur besloten de LOVA Mailservice meer te gebruiken voor het verspreiden van nieuws over 

LOVA. 

  

LOVA Website en Mail Service 

Ook in 2012 was de website cruciaal voor de ondersteuning van LOVA's activiteiten. De website is bijgehouden 

door Julienne Weegels. De LOVA Mail Service is in 2012 ook weer volop gebruikt om congressen, call for 

papers en vacatures rond te sturen. Er zijn rond de 50 berichten verstuurd. 141 LOVA-leden ontvangen de 

berichten. Van vrijwel alle leden hebben we nu een correct email-adres. 

 

LOVA/Marjan Rens Scriptieprijs 

In 2012 is er geen scriptieprijs uitgereikt aangezien het een tweejaarlijkse prijs is. Wel is besloten de prijs in het 

vervolg naar het jaar te noemen waarin hij wordt uitgereikt (in plaats van naar het jaar waarin de scripties zijn 

afgerond). Er zijn flyers in het Nederlands en Engels verspreid om de prijs onder de aandacht van docenten en 

studenten te brengen. De deadline was 1 februari 2013. 

 

LOVA-etentje 

Het jaarlijkse LOVA-etentje was op donderdag 22 maart in Utrecht. Er waren 12 leden aanwezig. 

 

Financieel jaarverslag 2012 

 

ING Mutaties Af Bij   
Overzicht 

Rekeningen 

 

01012012 31122012 

Saldo 01-01-2012  526,36   ING Betaalrekening 526,36 1.096,43 

Contributie 45,00 2.825,00   ING Spaarrekening 3.677,84 3.177,84 

Website 271,34 0   

Paypal 14,59 0,77 

   

Diversen 712,52 0,00   Totalen 4.218,79 4.275,04 

Mutaties spaar-

rekening 3.000,00 3.500,00      

Conferentie 1.710,00 1.000,00       

ISS 5.068,45 4.957,00     
  

Studiedag 140,40 14,90      

Tijdschrift 779,12 0,00      

Totaal af en bij  11.726,83 12.823,26      

Saldo 31-12-2012 1.096,43       
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Toelichting bij het financiële  

We hebben dit jaar twee donaties gehad, namelijk van onze ereleden Marion 300 euro en Willy Jansen 

van 120 euro. Er zijn nog twee transacties geweest in verband met de internationale conferentie van 

2011, namelijk het betalen van de zalen ad €  1.710 en het ontvangen van de bijdrage van het Center 

voor Conflict Studies € 1.000,-. Hierdoor hebben we de conferentie afgesloten met een klein overschot 

van 14 euro. De International Summer School leek aanvankelijk een kleine winst te kunnen boeken, 

maar door de onvoorziene transactie kosten van Paypal (€ 96,82) is de ISS geëindigd met een tekort 

van 12 euro. Aan bijzondere bestuurskosten hebben we dit jaar het erelidmaatschap gehad van Marion 

den Uyl. We hebben bij Manoro een broche voor haar laten maken van € 207. Verder hebben we een 

subsidie van €  200 gegeven aan Itiwana, studentenvereniging in Leiden in ruil voor vermelding op hun 

website. De studiedag heeft een klein bedrag gekost. De kosten van het tijdschrift betreffen de druk- en 

verzendkosten van het laatste nummer van 2011. Ze zijn bij de VU altijd heel langzaam met het 

versturen van de rekening. We zijn een gezonde vereniging met een reserve van € 4.275. reserves. 


