Jaarvergadering 2020
Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke Bestudering van het Recht (VSR)
Vrijdag 17 januari 2020, Nijmegen
Bestuursleden aanwezig: Ashley Terlouw (voorzitter), Marc Simon Thomas
(penningmeester), Phillip Paiement (secretaris), Daniel Blocq, Elke Olthuis, Tobias
Arnoldussen, Bart van Klink
Agenda
1. Opening
a. Ashley opent de vergadering en zij vraagt de deelnemers om graag een
survey over modernisering van de VSR en de wensen van leden in te vullen.
2. Vastellen agenda
a. Ashley stelt voor dat een nieuwe agenda punten wordt toegevoegd: 8a
scriptieprijs.
3. Notulen jaarvergadering 2019 (zie Bijlage 1)
a. Tetty Havinga en Anita Böcker zijn de kascommissie en niet Betty de Hart
zoals het staat in de huidige notulen.
4. Jaarverslag 2019 van het bestuur (zie Bijlage 2)
a. De leden hebben twee nieuwe bestuursleden - Elke Olthuis en Daniel Blocq ingestemd.
b. Ashley aankondigt dat ze nog een half jaar blijft als voorzitter terwijl het
bestuur een nieuwe voorzitter zoekt. Bart blijft ook een extra half jaar tot
mid-2021. Phillip stopt in de loop van 2020.
c. Bart beschrijft de zoektocht voor een nieuwe voorzitter en hoe het bij de
‘modernisering’ van de VSR past. Het bestuur wilt graag input van de leden
over hoe ze zich de toekomst van de vereniging voorstellen. We hebben
initiatieven om wat meer Engelstalig evenementen te organiseren (een
Engelstalig series van panels tijdens het 2019 jaarcongres en eenmalig een
Engelstalig jaarcongres in Tilburg in 2020). We willen ook meedenken over
transformaties in onze onderzoeksvelden en hoe we blijven leden
aantrekken. Ten slot vraagt Bart toestemming van de leden voor een
voorzitter die halverwege door het jaar begint.
i. Agnes Schreiner wilt graag dat de VSR heel horizontaal en
democratisch blijft. Zij wilt niet dat een voorzitter veel macht als
individueel krijgt.
ii. Betty de Hart wilt ook wat meer diversiteit qua thema’s
(intersectionality, gender) bij VSR-evenement. Zij merkt dat de
vereniging vooral wit en mannelijk is en dat het daar aandacht aan
moet besteden.

iii. Barbara Oomen zegt dat het zou goed zijn om een jongere
onderzoeker de kans om voorzitter te zijn te geven. Ze vraagt ook
over de relatie met de LSA en hoe de VSR andere nationale
verenigingen in Europa beter kunnen gebruiken om minder te vliegen
en beter samen te werken.
iv. Benjamin van Rooij would like to bring attention to inclusiveness,
including speaking in the English language. He found the regional
(West coast USA) LSA meeting the best conference he attended in the
USA. He thinks that the VSR could have that role, also with respect to
Benelux, Germany, and France. It would require a chair who is familiar
with the leaders of organizations in these countries, and we might
need to reconsider how we brand the association and its events,
including its name and how we describe it to potential foreign
participants. He also suggests announcing the annual meeting on the
LSA email listserv.
v. Barbara Oomen sees enormous value in maintaining Dutch as a
working language in the VSR while she also believes that, in principle,
the yearly conference should always be bilingual.
d. Bart is dankbaar voor de input van leden en de ondersteuning van leden op
dit agendapunt.
e. Paulien de Winter stelt voor dat bestuursleden of eventueel andere leden
verantwoordelijkheid over sociaal media-accounts elke maand omruilen
zodat het niet te belastend wordt.
5. Website en VSR-communicatie
a. Tobias explains that the website is visited roughly 500 times per month. He
has tried to put more content on the site. There were other communication
strategies used this the year, including a poster, a bookmark, and the
development of a 40th anniversary logo. Overall he believes that the extra
communication strategies were successful, and that we have initiated a
process of expanding the number of association members. In order to comply
with data protection requirements, he asks for members to provide their
consent to be included in the membership list for display on the webpage,.
He will circulate the consent and information form again.
b. Nienke Doornbos asks if the form should be completed in English and in
Dutch. Tobias clarifies that it would be best to be in both languages, but also
notes that most members have only filled it out in Dutch until now.
c. Barbara Oomen notes that she used hastags ‘VSR’ and ‘rechtensamenleving’
on twitter for the event this year and asks others to do so as well.
d. Friso Jansen suggests that we develop a hashtag for the next conference well
ahead of time.

e. Betty de Hart suggests that we look into the possibility of an automatic
function that transfers website posts automatically into twitter messages.
f. Ashley invites interested members who are active on social media to consider
board membership.
6. Financieel jaarverslag 2019 (zie Bijlage 3)
a. Marc heeft in de loop van 2019 de penningmeester rol van Willem Bantema
overgenomen. Hij legt uit dat de inkomsten zijn vooral in de vorm van
contributies en de uitgaven zijn vooral in de vorm van kosten voor de RdW en
studiemiddagen. Het was een redelijk normaal financieel jaar geweest.
Vanwege de transitie van Willem naar Marc is her vervolg van late
contributies is wat vertraagd en dat het in de aankomende maanden zal
komen. We hebben een klein verlies. Dat gebeurt wat vaker en het werven
van nieuwe leden is gewenst om dat traject te stoppen.
b. De kascommissie (Anita Böcker en Tetty Havinga) hebben de financieel
jaarverslag goed gekeurd. Anita stopt met haar functie in de kascommissie.
Het bestuur heeft Willem Bantema gevraagd om de tweede kascommissie lid
te worden. Het bestuur wilt graag dat voormalig penningmeesters na het
eind van hun bestuurstermijn lid van de kascommissie worden.
c. Betty vraagt of er nog spraak is van meer jaarig achterstalig betalingen. Marc
uitlegt dat er 800 euros van laat innen van de afgelopen drie jaren en de
leden daarvan zijn bewust van hun schuld aan de VSR.
d. De leden hebben de financiën goed gekeurd en geeft dank aan Marc en
Willem voor hun werk in de afgelopen jaar.
7. Begroting en Jaarrekening 2019 (zie Bijlage 3) – zie notulen onder agendapunt 6
8. Jaarverslag Recht der Werkelijkheid (zie Bijlage 4)
a. Paulien de Winter legt uit dat drie redactieleden in 2019 zijn gestopt en dat
vier nieuwe redactieleden zijn begonnen. De laatste twee nummers van 2019
zijn momenteel in het drukproces met Boom. Er zijn 150 subscribers (via VSRlidmaatschaap). Boom is bereid om extra kopies uit te geven tijdens
studiemiddagen en congressen waar belangstellenden bij zou zijn. Zij vraag
leden om goed op tijd de redactie daarover te vragen.
b. Nienke Doornbos geeft aan dat RdW ook 40 jaar oud wordt en dat het
jubileum samen met de VSR zal vieren.
c. Agnes Schreiner maakt zorgen over de vertraging van nummers in 2019 en
2020 en vooral dat het themanummer van 2020 alleen in de beginfase staat.
d. Nienke Doornbos deelt de zorgen van Agnes en de redactie geeft het hun
prioriteit. Maar er is nog niet actie genomen over 2021 nummers. Dat gaat de
redactie snel doen.
8a. Scriptieprijs

•

Agnes Schreiner explains the background and mission of the thesis prize. There
were no submissions by the September deadline and the delayed deadline was
not well announced, resulting again in no submissions. In retrospect it seems
that the prize is not very visible on the website and that information about the
prize needs more attention and should be more accessible.
• Tobias agress with Agnes and acknowledges that the space on the homepage is
limited. He suggests that it is best to make a number of announcements
throughout the year to keep it visible on the homepage.
• Tetty Havinga acknowledges that it has always been difficult to get a large
number of submissions.
• Danielle Chevallier informs that a new masters programme in Leiden should
bring many more potential applications.
• Barbara Oomen suggests that we open the prize for bachelor theses as well.
• Agnes acknowledges that the members have had discussions about opening the
prize to bachelor theses before and decided against it. She is not interested in reopening the discussion.
• Ashley suggests that the prize will remain only for Masters theses in two years’
time and that the board and selection committee will re-evaluate the format of
the prize again afterwards.
• Tetty suggests the idea of starting a prize for phd dissertations given that there
are numerous dissertations every year.
• Benjamin van Rooij suggests that a junior paper award should also be
considered.
• Agnes suggests that members investigate whether the VSR prize is
communicated among colleages at their respective faculties.
9. Aankomende congressen en studiemiddagen
a. Op 21 April wordt er een studiemiddag over de advocatuur.
i. Koen geeft toelichting dat het zou misschien een paar weken
uitgesteld worden.
b. Daniel announces that there will be an event in October to celebrate the 40th
anniversary of the VSR and RdW. The plan is for 5 members to select 5
‘classic’ articles from the RdW in the past, and to prepare short explanations
for their selection. Afterwards, there will be a dialogue with younger scholars
about their response to the selections and how they view them in the current
context of their work.
i. Barbara van Oomen asks if a date has already been selected.
ii. Daniel notes that it will likely take place in October 2020 but the exact
time and place has not yet been chosen. They will be decided upon
soon.
c. Phillip announces that the 2022 conference will be hosted by KU Leuven and
will take place in February 2022 to meet a requirement that such events are

hosted during the academic semesters in order to facilitate student
participation. Tilburg will host the 2021 conference in January 2021. To meet
conditions set by Tilburg Law School, the event will be held in English and
used as an opportunity to collaborate with other law & society associations in
neighboring countries. Tentatively, the theme will be ‘the globalization of the
legal profession.’

10. Rondvraag
a. Barbara Oomen asks about the association’s relationship with the ELS
community in the Netherlands in light of the increase in national funding for
ELS research in the past year.
b. Ashley notes that the annual meeting in Rotterdam was focused on this
subject and that we invited a postdoc involved in the ELS community to
discuss this issue.
c. Phillip informs that we had a number of meetings with members of the ELS
community to hear about their review of ELS education and research in the
Netherlands and discuss collaboration possibilities.
d. Marc Hertogh suggests that the national platform for ELS is not a forum for
the VSR to represented as an association but rather that each faculty should
be actively engaged with the ELS national platform.
e. Peter Mascini acknowledges that it is important for the VSR to remain
engaged as the ELS platform develops in the country.
f. Barbara Oomen notes that there is an upcoming publication on ELS in the
Netherlands and suggests that the launch of the publication should coincide
with the VSR’s 40th anniversary event.

