LOVA JAARVERSLAG 2014

Het bestuur
In 2014 bestond het bestuur uit: Marina de Regt (voorzitter), Annelou Ypeij (penningmeester tot juli 2014),
Natashe Lemos Dekker (penningmeester vanaf juli 2014), Rianne Ridder (secretaris), Silvia Herrero (redactie),
Julienne Weegels (website, sociale media en pr) en Gisela Dütting (niet-academisch gebonden antropologen),.
Het bestuur is in 2014 driemaal bijeen gekomen (13 januari, 31 maart en 20 november). Tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 10 juli hebben we afscheid genomen van Annelou Ypeij, die na meer dan 15 jaar het
LOVA-bestuur heeft verlaten. We zijn haar zeer erkentelijk voor alles wat zij voor LOVA heeft gedaan.
Redactie
Het LOVA tijdschrift heeft in 2014 belangrijke veranderingen ondergaan. In de eerste plaats heeft Nienke
Muurling afscheid genomen als hoofdredactrice. We bedanken haar voor haar inzet. Gelukkig besloot Nienke als
redactielid actief te blijven. We waren verheugd al zeer snel een nieuwe hoofdredactrice te vinden. Silvia
Herrero Simancas reageerde op de advertentietekst die via de LMS was verspreid. Na een gesprek met een aantal
bestuursleden waren beide partijen enthousiast en is Silvia aan de slag gegaan. Silvia kreeg de taak het tijdschrift
te vernieuwen, zowel qua vorm als inhoud, en er een speciaal nummer van te maken voor LOVA’s 35-jarige
bestaan. Silvia heeft een nieuwe redactie gevormd; Nienke Muurling en Karin Bosman zijn in de redactie
gebleven en nieuwe redactieleden zijn Julienne Weegels, Jasmijn Rana, Ans Boersma, Carla Schouwenaars,
Jessica Rivers, en Ina Keuper. Jessica Rivers en Ina Keuper verzorgden respectievelijk de eindredactie van de
Engelse teksten en van de Nederlandse teksten. Silvia Herrero vervulde de bestuurstaken en de coördinatie van
de publicatie. De redactie is in zee gegaan met een nieuwe vormgever. Tina Lenz heeft meer dan tien jaar het
tijdschrift vormgegeven en hebben we met bloemen bedankt voor haar inzet. Fox & Hound vormgevers
verzorgde de nieuwe design en layout. Door de vernieuwde karakter van de tijdschrift (nieuwe concept, nieuwe
design, nieuwe hoofdredactrice, nieuwe redactieleden) verliep de productie van het tijdschrift wat langzamer met
het gevolg dat LOVA#35 pas begin februari 2015 is verschenen. De communicatie tussen de vormgever en de
VU drukkerij liep niet altijd goed maar kleine problemen werden uiteindelijk makkelijk opgelost. Marina de
Regt hielp met de proefcorrectie. De redactie heeft veel geleerd van de ervaring van het maken van LOVA#35
en de lessen zullen worden toegepast bij de werkprocedure van LOVA#36.
LOVA-studiemiddag
Er was geen LOVA-studiemiddag in 2014. Het bestuur heeft een aantal jaren geleden besloten in het jaar van de
internationale conferentie geen studiedag te organiseren.
Internationale LOVA Summer School
Van 30 juni tot 4 juli vond de derde LOVA Internationale Summer School plaats in Amsterdam. We waren
verheugd dat we het Spinhuis weer konden gebruiken, vlak voor het gebouw gesloten zou worden. Het thema
was ‘Body Work(s) Gender & Feminist Anthropology Experience Fieldwork’. Vijftien studenten uit het binnenen buitenland deden aan de ISS mee, en 13 docenten uit Nederland. Er waren vijf academische workshops, vijf
lezingen en maar liefst drie excursies en drie body workshops (zang, theater en yoga), met als hoogtepunt een
rondleiding door Carola Lammers in het van Gogh Museum. De organisaties was, net als voorgaande jaren, in
handen van Reinhilde König, Carola Lammers en Rianne Ridder.
Writing bootcamp
Van 7-9 juli organiseerde LOVA voor de tweede keer een Writing Bootcamp. De bootcamp werd georganiseerd
in de dagen tussen de Summer School en de conferentie zodat geinteresseerden twee volle weken van LOVAactiviteiten konden genieten. Reinhilde König verzorgde de workshop dit jaar samen met Noortje van
Amsterdam. Er hebben 6 mensen aan de bootcamp meegedaan, en die waren zeer tevreden.
Internationale conferentie
Van 9-11 juli vond de derde internationale LOVA conferentie plaats. Het thema was “Ethnographies of Gender
and the Body”. De organisatie van de conferentie lag in handen van Annelou Ypeij en Julienne Weegels, MarieLouise Janssen hielp bij het selectieproces voor het programma, en Rianne Ridder verzorgde de financien en
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communicatie met de deelnemers. De conferentie vond plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam. Keynote
speakers waren Prof. Dr. Stanley Brandes (University of Berkeley) met “The Alcoholic Body in Mexico” en
Rachel Spronk (Universiteit van Amsterdam) met “Bodily Pleasures and Methodological Dangers”. Ook was er
een PhD Masterclass met Prof. Brandes, een boekpresentatie en organiseerden we een special avond over “transand intersex embodiment” in samenwerking met Mama Cash. De conferentie had 70 deelnemers uit
verschillende landen verdeeld over zeventien panels met thema’s uiteenlopend van moederschap tot sport, ziekte
tot spiritualiteit, homoseksualiteit tot kunst.
Edited volume Gender and Conflict
In het najaar is de bundel “Ethnographies of Gender and Conflict” bij Ashgate uitgekomen. De bundel is
gebaseerd op papers van de internationale conferentie uit 2011. Annelou Ypeij, Georg Frerks en Reinhilde
König hebben de bundel geredigeerd. We zijn zeer trots op de eerste LOVA-bundel!
LOVA Website en Mail Service
De website heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk communicatiemiddel met de leden en naar buiten toe. De
website werd bijgehouden door Julienne Weegels met technische ondersteuning van Pardon, het bedrijf dat de
website heeft ontworpen. De Lova Mail Service functioneert als vanouds. Er zijn in 2014 ruim 51 berichten
verstuurd aan de 150 mensen die op de mailinglijst staan.
LOVA-etentje
Het jaarlijkse LOVA-etentje vond op 30 januari plaats. Het etentje werd georganiseerd in samenwerking met
Lleca, een organisatie die gevangenen in Nicaragua ondersteunt, en vond plaats in Dokhuis Galerie. Bestuurslid
Julienne Weegels stond in de keuken. Er waren 12 LOVA-leden aanwezig.

Financieel jaarverslag 2014

01 Contributie
02 Tijdschrift
04 Conferentie
05 ISS
06 PR
07 Organisatiekosten
08 Bank mutaties
09 Overige

Begroting
X
X
X
X
X
X
X
X

Totaal:

Uitgaven
30,786,50
4082,36
3633,14
167,10
71,74
3000,-

Inkomsten
2165,-

11770,84

17236,71

5205,4261,21

5498,107,50

Inkomsten – uitgaven= 5465,87
Toelichting
Vergeleken met 2013 hebben we in 2014 meer lidmaatschapsgeld opgehaald. Dit kan deels te maken hebben met
de Internationale conferentie waarbij we aan deelnemers gevraagd hebben lid te worden en deels aan het feit dat
ledenwerven en bestaande leden behouden momenteel centraal staat in ons jaarplan. Zowel voor de International
Summer School als voor de Internationale Conferentie is het ons gelukt om met een positief saldo te eindigen.
Voor de Internationale Conferentie hebben wij van verschillende instituten een bijdrage mogen ontvangen zoals
van de Universiteit Utrecht, Cedla, Stiching Marjan Rens en de Universiteit van Amsterdam.
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