LOVA JAARVERSLAG 2013

Het bestuur
In 2013 bestond het bestuur uit: Marina de Regt (voorzitter), Annelou Ypeij (penningmeester), Rianne Ridder
(secretaris), Nienke Muurling (redactie), Julienne Weegels (website, sociale media en pr), Gisela Dütting (nietacademisch gebonden antropologen), Natashe Lemos Dekker (fondswerving) en Reinhilde König (onderwijs).
Het bestuur is in 2013 vijfmaal bijeen gekomen (18 januari, 18 maart, 27 mei, 9 september, 14 november).
Redactie
De redactie bestond in 2013 uit Karin Bosman, Nienke Muurling en Jasmijn Rana met ondersteuning van Marina
de Regt. De taakverdeling was als vanouds: Nienke nam de bestuurstaken op zich en verzorgde de eindredactie;
Karin Bosman en Jasmijn Rana redigeerden de binnengekomen artikelen. Het dubbelnummer is met wat
vertraging eind januari 2014 aan alle leden verstuurd. Het tijdschrift had geen thema maar bevatte artikelen van
jongere en oudere generaties feministisch antropologen in Nederland. Daarnaast zijn er verslagen van LOVAactiviteiten in het dubbelnummer gepubliceerd. De vaste designer en layoutster Tina Lenz zorgde ervoor dat het
tijdschrift vlot na de eindredactie uitkwam. De samenwerking met de VU-drukkerij verliep goed.
LOVA-studiemiddag
Op donderdag 13 juni heeft de LOVA-studiemiddag plaats gevonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het
thema was “Feministische en Economische Antropologie/Economische en Feministische Alternatieven:
Relevantie in Tijden van Werkloosheid en Crisis”. Ruim dertig studenten antropologie van de VU woonden de
studiedag bij, als onderdeel van het tweedejaars Onderzoekspracticum, naast een aantal LOVA-leden. Er waren
lezingen van Erik Bähre (RUL), Florence Scialom (Master student RUL) en Gisela Dütting (LOVA),
groepsdiscussies en een plenaire afsluiting. Aan het eind van de middag heeft Marion den Uyl de LOVA/Marjan
Rens Thesis Award uitgereikt. De dag werd afgesloten met een borrel.
Internationale LOVA Summer School
Van 9-13 juli vond de tweede LOVA Internationale Summer School plaats in Amsterdam (op het Spinhuis). Het
thema was ‘Ethnography & Power: Feminist Anthropology, Gender & Fieldwork’. Er deden dit jaar 15
deelnemers uit maar liefst 12 landen mee. Dertien docenten, van wie een groot deel LOVA lid, gaven lezingen
en workshops. Naast inhoudelijke lezingen waren er activiteiten zoals yoga, mime en buikdansles. De Summer
School was weer een groot succes. De studenten waren zeer gemotiveerd. De inhoud van de lezingen en
workshops sloot zeer goed op elkaar aan. De organisatie was in handen van Reinhilde König, Carola Lammers
en Rianne Ridder.
Writing bootcamp
Van 16-18 juli organiseerde LOVA voor de eerste keer een Writing Bootcamp. Een ieder die onder begeleiding
drie volle dagen wilde schrijven was welkom. Reinhilde König verzorgde de workshop. Er hebben zeven
mensen aan de bootcamp meegedaan, die na afloop allemaal zeer enthousiast waren.
Edited volume Gender and Conflict
In 2013 is het manuscript van de bundel “Ethnographies of Gender and Conflict” afgerond en naar Ashgate
gestuurd. De bundel is gebaseerd op papers van de internationale conferentie uit 2011. Annelou Ypeij, Georg
Frerks en Reinhilde König hebben de bundel geredigeerd. Het boek komt in augustus uit 2014.
LOVA Website en Mail Service
De website heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk communicatiemiddel met de leden en naar buiten toe.
Bovendien gaat hij steeds meer functioneren als ons archief. Hij is dit jaar bijgehouden door Julienne Weegels
met technische ondersteuning van Pardon, het bedrijf dat onze website heeft ontworpen. De Lova Mail Service
functioneert als vanouds. Er zijn in 2013 ruim 70 berichten verstuurd aan bijna 150 leden.
LOVA/Marjan Rens MA Thesis Award 2013
In 2013 is de vijfde LOVA/Marjan Rens Thesis Award uitgereikt. In 2012 was besloten de prijs naar het jaar te
noemen waarin hij wordt uitgereikt (in plaats van naar het jaar waarin de scripties zijn afgerond). Er zijn flyers in
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het Nederlands en Engels verspreid om de prijs onder de aandacht van docenten en studenten te brengen. De
deadline was 1 februari 2013. Er zijn in totaal zes thesissen ontvangen. De jury bestond uit vier leden: Marina de
Regt (VU), Ellis Jonker (voormalig RUG), Reinhilde König (voormalig UvA), en Marion den Uyl (VU). De
winnende thesis was van Natashe Lemos Dekker over de Dwaze Moeders in Argentinië. De tweede prijs ging
naar Tessa de Vries voor haar thesis over fitnesscentra voor vrouwen in Cairo, en de derde prijs naar Ilona
Hartlief over de vrouwenbeweging in Peru.
LOVA-etentje
Het jaarlijkse LOVA-etentje was op 1 februari in Utrecht. Er waren 8 leden aanwezig.
Videoclips
Gisela Dütting heeft in het najaar van 2013 het initiatief genomen om twee videoclips te maken over het huidige
onderzoek van Marina de Regt en Lorraine Nencel. Deze clips zijn op de website gezet met als doel leden en
niet-leden te informeren over het soort onderzoek dat feministisch antropologen tegenwoordig doen.
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Toelichting

Vergeleken met 2012 hebben we in 2013 relatief weinig lidmaatschapsgeld opgehaald. Dit komt mede
doordat we geen giften hebben gekregen en omdat veel betalingen van 2013 in december 2012 zijn
gedaan. Wel hebben we wederom een donatie van Willy Jansen mogen ontvangen die was geoormerkt
voor de Summer School. De Summer School 2013 was op 31 december nog niet helemaal afgerekend.
Voorts zijn er per die datum openstaande rekeningen van het tijdschrift 2013 van ongeveer 1.800 euro.
Lova sluit 2013 af met een vermogen van 4.778 euro.
Ledenaantal
Het aantal leden van LOVA was 140. Een aantal leden is traag met het betalen van de
lidmaatschapsgelden. Door internationale activiteiten zoals de LOVA Summer School krijgt LOVA
steeds meer leden in het buitenland. Verder worden de leden steeds meer benaderd via email, met
uitzondering van het LOVA tijdschrift dat nog per post verstuurd wordt.
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