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Jaarvergadering 2021 
 
Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke Bestudering van het Recht (VSR) 
Vrijdag 15 januari 2021, ZOOM Online 15:15-16:45 
 
1. Opening en agenda 

De ALV begint 10-15 minuten later vanwege de uitloop bij de keynote.  

Bart van Klink heet iedereen welkom bij de ALV als voorzitter van het VSR-bestuur. De 

agenda wordt via het scherm gedeeld met de aanwezige. De chat wordt bijgehouden 

door Bart van Klink en Philip Paiement. Er zijn geen aanvullingen vanuit de leden op de 

agenda. 

 

2. Notulen jaarvergadering 2020 (zie Bijlage 1) 

Bart van Klink vraagt of er op- en/of aanmerkingen zijn op de notulen van 2020. Er zijn 

geen op- en/of aanmerkingen vanuit de aanwezige leden. De notulen worden 

vastgesteld met dank aan Philip Paiement, de secretaris. 

 

3. Jaarverslag 2020 van het bestuur (zie Bijlage 2) 

Dan het jaarverslag gemaakt door het bestuur. Bart van Klink vraagt of er nog punten 

zijn in het jaarverslag die besproken moeten worden volgens de ALV. Op een aantal 

punten komt het bestuur uiteraard nog terug, zoals de website en de communicatie. Op 

dit moment zijn er geen vragen. 

 

4. Website en VSR-communicatie  

Tobias Arnoldussen vertelt als bestuurslid over de plannen voor, en het schrijven van, 

de communicatiestrategie. Er zijn veel veranderingen gaande, zoals bijvoorbeeld deze 

online ALV. Deze veranderingen leveren ook mogelijkheden op, zoals de hoeveelheid 

internationale onderzoekers die aanwezig waren bij de keynote. De vragen waar het 

bestuur mee bezig is: wat willen we bereiken, wie willen we bereiken en hoe willen we 

dat bereiken? 

Vorig jaar is er een enquête uitgevaardigd onder de leden tijdens de 

jaarconferentie. Daar kwamen een aantal punten uit naar voren, zij het met een slag om 

de arm vanwege het aantal responses. De leden houden de voorkeur voor Nederlands. 

De meer jongere onderzoekers zien ook een plek voor het Engels. En ook dat de VSR een 
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platform moet blijven voor jonge onderzoekers. Dat zou ook kunnen betekenen dat we 

op een andere manier moeten gaan communiceren. Zoals een verbreding door middel 

van sociale media. We zullen onder andere meer de internationalisering en verbreding 

gaan opzoeken. We willen ook de betrokkenheid vanuit de leden via de sociale media. 

Het gaat namelijk allemaal heel snel ander soort media, zoals een LinkedIn of via 

Twitter.  Wat dat betreft zouden we graag als bestuur de leden daar meer bij betrokken 

bij zien. Het bestuur is aan het kijken naar hoe ze dit het beste kan aanpakken. Een 

voorbeeld is dat ook docenten een rol kunnen spelen in het benaderen van master 

studenten. Veel masterstudenten willen werken met empirische onderzoek alleen ze 

weten ons niet te vinden. De VSR is ook een kennisbibliotheek. Dus attendeer studenten 

op onze vereniging.  

Ook willen we meer zichtbaarheid geven aan de VSR, onder andere online. 

Barbara Oomen is hierin, als VSR-lid, een goed voorbeeld. En we zagen ook vorig jaar 

dat haar online activiteit omtrent de jaarconferentie hielp in de zichtbaarheid van de 

vereniging. En als jullie dit allemaal verspreiden ontvouwt de communicatiestrategie 

zichzelf. De communicatiestrategie staat in de steigers, het bestuur heeft er al feedback 

op gegeven en Dorien Claessen en Tobias Arnoldussen zullen hier verder aan werken 

het komende jaar. In lijn hiervan kunnen we melden dat de website goed loopt, maar we 

moeten ook op andere manieren onze zichtbaarheid verspreiden. Vooral ook om jonge 

leden aan te trekken. 

Nienke Doornbos heeft een vraag hierover. RdW is ook een manier om 

zichtbaarheid van de VSR te vergroten en RdW is hier zelf ook mee bezig. Zo heeft RdW 

dit jaar een podcast gemaakt bijvoorbeeld. Zij ziet graag nog meer samenwerking tussen 

VSR en de RdW zeker op dit vlak. De podcast is een mooie kruisbestuiving en een 

manier om de zichtbaarheid te vergroten. RdW wil graag door te gaan met de podcast, 

dit is echter ook in samenwerking met de VSR. Bart van Klink vult aan dat dit een goed 

punt is de samenwerking hierin en dat dit ook direct bij de volgende 

bestuursvergadering zal besproken worden. Agnes Schreiner attendeert het bestuur en 

de ALV ook op reclame voor de scriptieprijs binnen de communicatiestrategie. Tobias 

Arnoldussen geeft aan dat hij reclame heeft gemaakt voor de scriptieprijs en is 

benieuwd hoeveel aanmeldingen er zijn. 
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Agnes Schreiner geeft aan 2 aanmeldingen te hebben, van de VU en uit Leiden. Maar ze 

hoopt dat er bij elk scriptie moment aan de scriptieprijs gedacht wordt en ze geeft aan 

dat je ook als begeleider een goede scriptie mag en kan insturen.  

Paulien de Winter heeft hier een vraag over. Ze zit sinds kort in de jury bij een 

andere scriptieprijs. Voor deze scriptieprijs wordt er een brief gestuurd naar de 

vakgroepen. Ze vraagt of het een idee is om voor VSR scriptieprijs ook de vakgroepen te 

benaderen. Bart van Klink geeft aan dat we dit vanuit het bestuur ook doen. Nienke 

Doornbos stelt voor om ook een oproep in het NJB en Ars Aequi te doen. Paulien de 

Winter geeft aan dat je het ook weer vergeet, want zij was er bij dat het vorig jaar ook 

werd beschreven alleen stond het bij haar ook niet meer helder op het netvlies. Agnes 

Schreiner stelt voor dat iedereen even kan kijken of het op de website van de faculteiten 

staat en vraagt of er misschien ook een stukje in RdW kan worden opgenomen over de 

scriptieprijs. 

Paulien de Winter zegt dat het fijn is om te communiceren met Tobias 

Arnoldussen over de website. Wel stelt ze dat het misschien goed is om de website up to 

date te houden. Ze vindt het jammer dat het niet altijd is en vraagt of er een controle is 

of alles nog klopt. Zou het misschien goed zijn om een maandelijkse, tweemaandelijkse 

check in te bouwen vraagt ze. 

Leny de Groot-Van Leeuwen heeft een suggestie naar aanleiding van de keynote 

voorafgaand aan de ALV. Ze geeft aan dat er in de discussie en de keynote veel 

onderzoekers betrokken waren vanuit het buitenland, maar als je dan juist als strategie 

voor ogen hebt om jonge mensen erbij te betrekken was de keynote niet heel sterk. Bart 

van Klink heeft hier ook een opmerking over geplaatst zelf, en het moeilijke is dat niet 

alles kan. Deze keer lag de focus meer op internationalisering. Bij de volgende 

bijeenkomst ligt de focus bij de jonge onderzoekers. Het bestuur zal het punt van Leny 

de Groot meenemen bij de evaluatie. Het was Tobias Arnoldussen ook opgevallen dat er 

relatief weinig leden waren bij de keynote. Hij vraagt aan de aanwezige leden hoe we we 

aantrekkelijk kunnen blijven en waar zij denken dat het aan ligt dat vandaag onze leden 

niet in grote getalen aanwezig waren. De vraag is ook we als vereniging onze leden 

behouden. Bart van Klink is het ermee eens dat jongere leden betrokken moet blijven en 

het bestuur zal hier naar blijven kijken. 
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5. Financieel jaarverslag 2020 (zie Bijlage 3) 6. Begroting en Jaarrekening 

2020 (zie Bijlage 3) 

Bart van Klink geeft het woord aan Marc Simon Thomas voor het financieel jaarverslag, 

de begroting en de jaarrekening. Marc Simon Thomas licht deze alle drie kort toe. De 

cijfers ligt hij in grote lijnen toe: de balans, een resultatenrekening en een begroting 

voor het volgende jaar.  

Eerst de balans. Deze laat zien vertelt hij, in ieder geval ten opzichte van vorig 

jaar, dat we een enorme slag hebben gemaakt met het innen van contributie. Wat er nog 

openstaat is per saldo aanzienlijk minder dan vorig jaar. Een van de voordelen van dit 

jaar: hij heeft weinig te doen gehad als penningmeester, dus heeft rustig de 

achterstallige betalingen kunnen mailen. En geeft nog aan dat voor diegenen die gezien 

hebben dat er nog steeds contributie openstaat van 2016/2017, deze zijn nu ook geïnd 

en we hebben een mooi eigen vermogen.  

Dan gaat hij over naar de resultatenrekening. Hij geeft aan dat we twee keer een 

grote betaling hebben gedaan aan Boom: eentje van het lopende jaar en eentje die net 

buiten het vorige jaar viel. Dit is een terugkerende uitgavenpost. Maar uiteindelijk zijn 

we het jaar geëindigd met 1308,12 euro op onze positieve rekening. Ook een toename 

gehad van het eigen vermogen.  

Dan gaat Marc Simon Thomas verder met de begroting. Hij heeft, in overleg met 

het bestuur, de begroting laten lijken op die van vorig jaar. We hopen als bestuur 

volgend jaar weer wat te kunnen organiseren. We hadden begroot vorig jaar dat we het 

40 jarig bestaan groter zouden vieren. Dit hebben we nu niet begroot. Mochten we toch 

ineens iets willen doen dan laat het eigen vermogen dit toe. Hij geeft aan dat we in een 

goed financieel jasje zitten. Eind december heeft Marc Simon Thomas de cijfers rond 

gemaakt en deze toen naar de kascommissie gestuurd: Tetty Havinga en Willem 

Bantema. Hij heeft toen de cijfers eerst teruggekregen om vervolgens op 29 december 

akkoord te krijgen van de kascommissie. Van de kascommissie is Tetty Havinga is 

aanwezig. Zij heeft verder niks niet toe te lichten behalve dat het helemaal klopt.  

Bart van Klink verleent officieel decharge aan Marc Simon Thomas, de penningmeester.  

Nienke Doornbos heeft een vraag. Allereerst wil ze Marc Simon Thomas 

bedanken. Haar vraag betreft het eigen vermogen en de grote daarvan. Namelijk of deze 

niet wat aan de grote kant is. Marc Simon Thomas zegt dat het moeilijk is om te 

beoordelen. Het is minder geweest geeft hij aan. In voorgaande jaren hebben we altijd 
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meer uitgegeven dan normaal dus het vermogen slinkt langzaam. Marc Simon Thomas is 

het met Nienke Doornbos eens dat het we als vereniging een keurig eigen vermogen 

hebben en dat het fijn is dat we wat vet op de botten te hebben. Als we weer gaan 

acteren zoals we normaal hebben geacteerd als vereniging verwacht hij dat het weer zal 

slinken. Bart van Klink beaamt het punt van Nienke Doornbos en de ook reactie van 

Marc Simon Thomas en staat ook achter de penningmeester. Nienke Doornbos geeft aan 

dat het misschien niet meer zou moeten zijn dan een aantal dingen waar we als 

vereniging voor garant moeten (kunnen) staan. In aanvulling daarop zegt Agnes 

Schreiner dat we ook rekening moeten houden met een tegenslag bij RdW. Het bestuur 

neemt het mee en zal er over na gaan denken. 

Tetty Havinga brengt naar voren dat ze vorig jaar al aan had gegeven dat ze haar 

positie in de kascommissie graag zou door willen geven. Ze vraagt of het bestuur hier al 

over na heeft gedacht en wil ook graag dat dit nu wordt vastgesteld voor volgend jaar. 

Bart van Klink geeft aan dat we nu nog niet weten wie we als vervanger willen en vraagt 

zich af hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Marc Simon Thomas geeft de kans aan 

de leden aanwezig nu zich nu aan te melden om in de kascie zitting te nemen. Willem 

Bantema is vorig jaar gevraagd als opvolger van Anita Böcker en heeft zitting genomen 

in de kascommissie. Marc Simon Thomas gaat er vanuit dat hij dit wil blijven doen. Als 

er nu niet spontaan iemand zich meldt dan zal het bestuur dit uitzoeken en als er een 

voltallige kascie is zal dit via de mail gemeld worden. Er kan dan toestemming worden 

gegeven door de leden via de mail. 

 

Verder  zijn er geen vragen over de financiën. 

 

7. Jaarverslag Recht der Werkelijkheid (zie Bijlage 4) 

Paulien de Winter ligt het jaarverslag van RdW als redactiesecretaris nog kort even toe. 

Het grote dieptepunt wat het verlies van Roland Eshuis. En dat betekende ook dat er 

wat verschuivingen plaatsvonden in de samenstelling van de redactie. Nina Holvast 

heeft afscheid genomen en er zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de redactie. Ook in 

2021 waren er nog wat verschuivingen. Daarnaast hebben er ook in de redactieraad  

enkele verschuivingen plaatsgevonden. Het hoogtepunt was dat alle drie de nummers 

binnen het jaar 2021 verschenen zijn. Een regulier nummer, een jubileumnummer en 

een themanummer. Het is een mooi jaar geweest. Het jammere is dat het VSR congres 
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ons ook altijd een kijkje geeft in wat er voor onderzoek speelt en we dat dit jaar niet 

hebben gehad. Daarom vanuit RdW een oproep: weet je iemand, of wil je zelf publiceren 

denk dan ook aan RdW. Dan blikt ze vooruit op het nieuwe jaar. Ze benoemt onder 

andere het nieuwe themanummer waar Nienke Doornbos en Peter Mascini samen hard 

aan werken. 

Bart van Klink bedankt Paulien de Winter en complimenteert de redactie met het 

uitbrengen van de drie nummers dit jaar en met de al vergevorderde plannen voor de 

nieuwe nummers. 

Danse de Bondt heeft een vraag. Ze zegt een van de jonge onderzoekers te zijn 

waar we als vereniging op doelen. Ze zou het fijn vinden om te kunnen leren van de 

kennis die de leden van VSR hebben en vraagt of er meer studiedagen zouden kunnen 

zijn waar er uitwisseling zou kunnen plaatsvinden. Bart van Klink zegt dat er normaal 

wel meer studiedagen zijn door het jaar heen, juist om de uitwisseling te stimuleren. 

Ook geeft hij aan dat we zouden kunnen overwegen om expliciet zo de volgende 

bijeenkomst in te steken, de combinatie van junior en senior onderzoekers. 

 

Verder zijn er geen vragen voor de redactie van RdW en Bart van Klink bedankt Paulien 

de Winter en de hele redactie. 

 

8. Samenstelling bestuur 

Bart van Klink vervolgt de ALV met de samenstelling van het bestuur. Het bestuur is aan 

verandering onderhevig. We nemen afscheid van Philip Paiement die jarenlang 

secretaris is geweest. Bart van Klink uit heel veel dank voor Philip’s inspanningen en 

hoe hij zich het Nederlands heeft weten toe te eigenen en vertelt hoe Philip heel dapper 

alles vanaf het begin in het Nederlands heeft geschreven. Veel dank namens de 

vereniging en het bestuur. Het tweede lid waarvan we afscheid nemen is Steven Gibens. 

Bart van Klink zegt dat hij het ook altijd heel fijn vond om met Steven samen te werken. 

Altijd goed bereikbaar en de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen goed 

weten te onderhouden. Cadeaus voor beiden zijn onderweg via de fietskoerier.  

Er zijn daarmee twee leden afgetreden. De positie van secretaris is overgenomen 

door bestuurslid Elke Olthuis. Bart van Klink introduceert drie kandidaat bestuursleden. 

De eerste introduceert hij omdat zij helaas niet aanwezig kon zijn bij de ALV, namelijk 

Dorien Claessen. Ze draait al mee in het bestuur, Ashley Terlouw had bij de vorige ALV 
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gevraagd om anticiperende zitting in het bestuur voor het lid wat het bestuur zou 

kiezen. Toch voor de volledigheid vraagt het bestuur ook nu nog om toestemming aan 

de aanwezige leden. Dorien Claessen wil zich inzetten voor het communicatiestrategie 

plan en het binden van promovendi van de hogescholen aan de vereniging. Ze werkt aan 

de HU, heeft antropologie gestudeerd en promoveert aan de UU. Het volgende lid, Ellen 

Desmet stelt zichzelf voor. Zij zal de rol overnemen van Steven Gibens. Haar expertise 

ligt op het gebied van migratierecht. Rechten van inheemse volkeren was het 

onderwerp van haar doctoraatsonderzoek en ze heeft altijd gewerkt met sociaal 

wetenschappelijke methodes. Dus vanuit die verschillende hoeken kijkt zij er erg naar 

uit om samen te werken met collega’s op het gebied van onderzoek en onderwijs. Ze 

hoopt het bestuur te kunnen ondersteunen op alle manieren.  

Dan komen we bij het derde kandidaat lid: Danielle Chevalier. Voor het bestuur is 

zij de beoogde voorzitter voor medio juni. Bart van Klink is aangesteld als zogenaamde 

‘tussenpaus.’ Met de afspraak dat hij een jaar voorzitter zou zijn ter overbrugging van de 

periode tussen het afscheid  van Ashley Terlouw en hopelijk de aanstelling van Danielle 

Chevalier. Als de ALV akkoord gaat zou Bart van Klink graag het stokje overgeven aan 

Danielle Chevalier. Hij vraagt aan de leden of zij akkoord gaan. Als dat het geval is zal 

Danielle Chevalier per medio juni toetreden en dan gelijk voorzitter worden. Danielle 

Chevalier krijgt het woord. Ze vertelt dat ze universitair docent is bij Van Vollenhoven 

Instituut in Leiden en daar o.a. verantwoordelijk is voor de nieuwe master Law and 

Society. De overweldigende belangstelling voor deze master geeft haar goede hoop voor 

de belangstelling voor ons werkveld. In haar eigen onderzoek focust zij zich op recht en 

de stad/law and the city. Zij heeft een achtergrond als jurist en als antropoloog en is ooit 

begonnen in Den Haag als rijkstrainee, waar zij bij verschillende ministeries heeft 

gewerkt. Toen in consultancy gezeten om vervolgens in 2008 terug te komen bij de UvA 

om in 2015 te promoveren en nu dus vanaf 2018 werkzaam in Leiden. In 2014 was haar 

eerste kennismaking met de VSR. Ze zou het zeer eervol en geweldig leuk vinden om nu 

wat terug te mogen doen voor de vereniging die haar zoveel heeft gebracht.  

Bart van Klink vraagt om toestemming om deze drie mensen aan het bestuur toe 

te voegen. In de chat wordt positief gereageerd. Hieruit wordt afgeleid dat er 

goedkeuring wordt verleend. Dorien Claessen en Ellen Desmet treden nu toe tot het 

bestuur en Danielle Chevalier medio juni. 
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9. Aankomende bijeenkomsten 

Marc Simon Thomas gaf al aan dat we als bestuur de veranderingen moeten afwachten 

rondom Covid-19. De lijn van Bart van Klink als interim voorzitter is dat de voorkeur is 

om live bijeen te komen, maar als dat niet kan dan toch online. Er staan nu twee 

bijeenkomsten op de planning. Medio juni de eerste. Als er ietsje later uitzicht is op een 

live optie zal deze mogelijk iets worden uitgesteld. En jongere onderzoekers in relatie 

tot senior onderzoekers zal centraal staan bij deze bijeenkomst. Dit zal een reguliere 

bijeenkomst zijn die georganiseerd zal worden door Tilburg. De tweede bijeenkomst die 

gepland staat voor begin 2022 is het jaarcongres. Dit zal in Leuven worden 

georganiseerd. Steven Gibens en Stephan Parmentier zitten in de organisatie en het zal 

waarschijnlijk plaatsvinden in februari/maart 2022. Stephan Parmentier zegt dat het 

fijn is  weer deel te kunnen nemen aan de VSR vandaag. Hij hoort met genoegen dat 

iedereen wil drinken en eten, maar, zegt hij, we gaan ook geestelijk eten en drinken. In 

principe zal de jaarconferentie gewoon live zijn, maar er kan ook een alternatief plan 

komen te liggen. Het programma zal opgebouwd kunnen worden aan de hand van 

‘rights and responsibilities’. Dit vloeit voort uit twee lijnen. De eerste is een boek en de 

tweede een sabbatical die Stephan Parmentier vorig jaar in Harvard heeft doorgebracht 

en waar hij een inspirerende academica heeft ontmoet: Kathryn Sikkink. Het meest 

recente boek van haar is The hidden face of rights: towards a politics of responsibilities en 

gaat over het verschil tussen plicht en verantwoordelijkheid, ‘obligation and 

responsibilities.’ Zij wil een ‘forward looking’ concept van het concept ‘responsibility.’ 

Een breed concept van proactief denken hoe een ieder in de maatschappij een 

verantwoordelijkheid heeft. Zoals bijvoorbeeld rondom klimaat, digital privacy en 

(specifiek voor de VS) alles wat politieke systemen en ‘voting rights’ betreft. Dat zijn een 

paar toepassingsgebieden. Een heel interessant tegenwicht tegen het discours over de 

verantwoordelijkheden die zijn verdwenen en het nu heersende rechten discours. 

Stephan Parmentier zou Kathryn Sikkink heel graag bij ons uitnodigen. Lukt dit niet dan 

bestaat altijd de virtuele mogelijkheid of eventueel een hybride format. Dus er zijn 

mogelijkheden genoeg. Uiteindelijk zouden we terug willen gaan naar de klassieke 

formule waar men in kleine groepen hun werk kan presenteren in het thema of er 

buiten, met afsluitend de ALV. Stephan Parmentier moest overgehaald worden vanwege 

de timing. Hij geeft namelijk het tweede semester rechtssociologie en dat begint pas in 

februari. En in januari zijn de tentamens in Leuven. De data liggen nog niet vast, ook 
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vanwege de beschikbaarheid van de hoofdspreker. Het bestuur doet het verzoek ook de 

data in overleg met het bestuur vast te leggen.. 

Paulien de Winter geeft aan dat dan aan de meeste universiteiten het onderwijs 

begint dus dat het belangrijk is om het niet te laat aan te geven. Dan kan er rekening 

mee gehouden worden met de roosteraars en kunnen er zoveel mogelijk mensen uit 

Nederland ook komen. Stephan Parmentier checkt of het inderdaad altijd op een 

donderdag en vrijdag is de jaarconferentie. Dit is het geval. Dus misschien tweede helft 

februari begin maart. Bart van Klink beaamt het punt van Paulien de Winter.  

Danse de Bondt noemt het pop-up museum wat in Groningen werd gebruikt. 

Bart van Klink zegt dat het leuk is om ook iets buiten de normale orde te doen. Het 

schemerlamp gesprek is ook altijd een vast onderdeel in het programma. En het is 

misschien goed om een ludiek intermezzo te hebben tijden de jaarconferentie. Bart van 

Klink wenst de organisatie succes en zegt ook dat het bestuur graag ondersteunt waar 

mogelijk. 

 

10. Rondvraag 

Bart van Klink loopt iedereen af langs zijn scherm en geeft aan dat als hij niks hoort hij 

doorgaat naar de volgende.  

Nienke Doornbos zou ervoor willen pleiten om dingen, ondanks corona, toch 

door laten gaan. Bart van Klink neemt de zorg weg van dat er niet niks zal plaatsvinden. 

Tetty Havinga wil toch even iedereen in Tilburg hartelijk bedanken, het is heel 

teleurstellend dat alles door corona niet door kon gaan en dat het heel jammer is dat het 

niet door kon gaan volgens plan. Bart van Klink sluit zich daarbij aan en bedankt, net als 

Tetty Havinga, Philip Paiement en Tobias Arnoldussen voor de organisatie.  

 

Bart van Klink wil iedereen bedanken voor de deelname aan de ALV. Hij sluit af met te 

zeggen dat we er het beste van gaan maken en dat we sowieso weer bij elkaar zullen 

komen. Als leden nog even willen blijven hangen om nog na te praten dan kan dat.  

Dan sluit hij officieel de ledenvergadering af. 

 


