
-148- 

Msdedelinqen 
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Voarjaarsvergadering 9WS/WS gehouden op 17 isei 1977 te Utrecht 

In samenwerking met het colloquium Toegepaste Statlstiek en Programmetuur 

wan de Rijksuniversiteit Utrecht ward het wetenschappelijk gedeelte verzorgd 

door drs. Hermans, ir. Habbema en ir. Remme van de Rijksuniuersiteit Leiden. 

Het onderwerp was: "Het ALLOC-pakket voor verdelingsvrije discriminant- 

analyse". 

In het huishoudelijke gedeelte kwamen de volgende punten aan de orde: 

1. De heer L.A. van dar Linden ward bij acclamatie gekozen ala zevende lid 

van het bestuur dar Sociaal-Wetenschappelijke Sectie. 

2. Naar aanleiding van een vraag tijdens da vorige ledenvergadering betref- 

fende het maken van een huishoudelijk reglement bleek er reeds zo'n 

reglement te bestaan. Het dateert uit 1964 en is niet maer geheel in 

overeenstemming met da statuten en huishoudelijk reglement van de WS. 

Met het algemean bestuur van de WS wordt momenteel overlegd hoe het 

sectiereglement veranderd zal warden. Het ligt in het voornemen de ver— 

beterda versie van het sectiereglement tijdens de najaarsvergadering ter 

goedkeuring van de leden der SWS voor te leggan. 

3. Het algemeen bestuur der WS heeft het voortbestaan van de Methoden en 

Data Nieuwsbrief, uitgegavan door de SWS, voor een periode van drie jaar 

financieel gegarandeerd. 

4. Alle ledan der SWS worden opgeroapen lezingen, bijeenkomsten, colloquia 

etcetera door te geven, odat ze in WDN kunnen worden aangekondigd. 

Het bestuur der SWS meant dat het zinvol is haar eigen vergaderingen 

met dergelijke bijeenkomsten te combineren in plaats van zelf eigen 

lezingen te organiseren. Ze is bereid dear organisatorische en/of 

financitSle konsekwenties aan te verbinden. 

WHvS 



-150- 
VERENIGING VOOR STATISTIEK 

Sectiereqlement voor de Sociaal-Wetenschappelijk Sectie 

Art- 1 De Sociaal-Wetenschappelijke Sectie, ingesteld door de Vereniging voor 
Statistiek, stelt zich ten doel: 

a) het bevorderen van het statistisch denken bij het empirisch onderzoek 
in de sociale wetenschappen en daaraan verwante wetenschappelijke 
activiteiten; 

b) het ontwikkelen en verbreiden van daarbij toe te passen statistische 
methoden. 

Art. 2 De Sectie hanteert hiertoe als middelen: 
a) het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten; 
b) het bevorderen van wetenschappelijke publicaties en 

andere vormen van uitwisseling van informatie; 
c) het onderhouden van contacten met verenigingen en instellingen, 

die geacht mogen worden belangstelling te hebben voor de sub 1 
genoemde doelstellingen; 

d) andere wettige middelen, die zich als wenselijkheid voordoen en in 
overeenstemming zijn met de statuten van de Vereniging. 

Art_;-3 Lidmaatschap, buitengewoon lidmaatschap en contributie der Sectie zijn 
geregeld bij statuten en huishoudelijk reglement der Vereniging. 

Art;—4 De Sectie houdt tenminste een huishoudelijke vergadering per jaar. 
Deze is slechts toegankelijk voor leden en buitengewone leden. 

Art;-5 Het bestuur van de Sectie vertegenwoordigt de Sectie buiten rechte. 
Het bestaat uit een voorzitter, een secretaris en/of penningmeester 
en twee of drie leden. 

Art;—6 a) De bestuursleden worden door de leden in functie gekozen voor een 
zittingsduur van twee jaar, zij het dat jaarlijks tenminste twee 
leden aftreden; aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar; 

b) candidaten voor de bestuursverkiezing worden door het bestuur of 
via het bestuur door tenminste 6 leden tenminste 14 dagen voor de 
vergadering aan de leden bekend gemaakt; 

C) treffenSentl:)dSe Vacatures kan het Destvvr een tijdelijke voorziening 

d) de bestuursverkiezing vindt plaats op de jaarvergadering, te houden 
tussen 1 januari en 1 maart. 

Art-_L 0ver personen wordt schriftelijk gestemd. 

Art;—8 Het Sectiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Art;—9 In gevallen, waarin dit reglement en statuten en reglement der 
Vereniging niet voldoen, beslist het bestuur. 

—■1° ?“; «glement, eventuele wijzingen daarvan, treedt in werking, nadat 
het door de Sectie is aanvaard en door het bestuur van de Vereniging 
is goedgekeurd.' * * 
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Relevante publicaties 

Heiser Wen J de Leeuw 

Gruijter D.N.M. de 

Dijkstra W. 

Mellenbergh G.J 

en Moltzer G. 

Mellenbergh G.J. 

Kelderman H en 

Stijlen J.G. 

Leeuwe J.F.J van 

Haven S en Berge J ten 

Burg W v.d. 

Berge J. ten en 

Zegers F.E 

How to use SMACOF-I. Afdeling Datatheorie, 

Universiteit van Leiden 1977. 

Psychometrische aspekten van tentamens. 

Universiteit van Leiden 1977. 

Role-enactment in the survey-interview, 

Afdeling Methoden en technieken,Vrije 

Universiteit 1977. 

Multivariate technieken,toepassing in de 

sociale wetenschappen, Subfaculteit Psycho- 

logie,Universiteit van Amsterdam 1977. 

Linear models for the analysis and construc¬ 

tion of instruments in a facet design. 

Universiteit van Amsterdam 1977. 

Analyse van systemen van lineaire structurele 

vergelijkingen volgens Joreskog. 

Researchtechnische dienstverlening subf.P.A.W. 

Universiteit van Nijmegen 1977. 

Tuckers coefficient of congruence as a 

measure of factorial invarianoe:An enpirical 

study. Heymans Bulletin 77-290 ex.Univer¬ 

siteit van Groningen 1977. 

The proper non-orthogonal generalization 

of traditional orthogonal analysis of variance. 

Heymans Bulletin 77-297 ex.Universiteit van 

Groningen 1977. 

Een reeks ondergrenzen aan de betrouwbaarheid 

van een test. Heymans Bulletin 77-304 ex. 

Universiteit van Groningen 1977. 
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Rijksuniversiteit Groningen, Sociologisch Instituut 

vakgroep methoden t o' aieken, Oude Boteringestraat 23, Groningen. 

_T^_- Bulletins: 

nr* 16: H. van Vianen, "LISKEL, Linear Structural RSLationshins. 

Een inlei ding."maart 1977. 

nr* 1?! Wijbrandt H. van Schuur, "Betrouwbaarheidsintervallen sn toetsen 

op gelijke schaalbaarheid. De ’non-null case’ bij Mokken 

schaalanalyse." april 1977 

nr* Q' G.ules_L. Pescnar, 'De mens achter de telefoon. Recente ervaringen 

met net interview per c^lefoon in de Verenigde Staten 

en mogelijke toepassingen in Nederland." juli 1977 

nr. 19* Roel Popping, "COHEN^s Kappa. Een coefficient voor 

interbeoordelaarsbetrouv/baarheid voor noininale data." juli 1977 

nr. 20: Jules L. Peschar. "Onderzoek naar Sociale Ongelijkheii 

in Meervoud. Verslag van een studieverblijf in de Verenigde 

Staten in hfet jaar 1976 - 1977." augustus 1977. 



Oprichting "themagroep Multi level research" 

Uit gesprekken met diverse personen is ons gebleken, dat het wenselijk 

is om in een kring van geinteresseeerden over multi level research 

van gedachten te wisselen. 

Wij willen daartoe het initiatief nemen door een themagroep op 

te richten. 

Degenen die geinteresseerd zijn in deze themagroep zouden we willen 

vragen on contact op te nemen met ondergetekenden. 

H.Huttner Sociologisch Instituut ,Universiteit van Nijmegen 

Adelbertuslaan 4 tel :080 - 512007 (b.g.g :512009). 

P van den Eeden, Vakgroep Methoden en Technieken der Sociaal culturele 

Wetenschappen,Vrije Universiteit,Boelelaan 115 Amsterdam 

tel : 020 - 5484432 (b.g.g :5484433). 



Relevante bijeenkcmsten 

5-6 noventoer 1977 

17 noventoer 

24 noventoer 

15 december 

19 januari 

8- 12 mei 

9- 11 augustus 

14-19 augustus 

21-25 augustus 

The use of quantitative methods in economic 

and social history. University of Bieleveld. 

informatie by Quantum ,Greinstrasse 2 Koln. 

Iezing G.J.Mellenbergh:constructie en analyse 

van instrumenten m.b.v. oovariantie-structuur- 

analyse.Oudemanhuis poort Amsterdam 2 uur. 

Najaars vergadering van de sociaal wetenschappe- 

lijke sectie van de vereniging voor statistiek. 

2 uur Hotel pays bas.Janskerkhof 10 Utrecht, 

zie ook de aankondiging voorin dit nuimier. 

lezing van R.J.Mokken.Oudemanhuis poort 

Amsterdam 2uur. 

Thema -bijeenkamstroovariantie-structuuranalyse 

inleider :W.E.Saris. Oudemanhuis poort Amster¬ 

dam 2 uur. 

Kursus :Covariantie structuur analyse 

inleider: K.G.Joreskog 

inlichtingen :W.Lakerveld Universiteit van Gro¬ 

ningen tel 050-115260. 

Conference on:Emerging data protection and the 

social sciences need for acces to data. 

Koln.Inlichtingen :E.Mochmann Zentralarchiv 

Bachemer strasse 40, 5000 Koln 41. 

IX world congress of sociology.Uppsala, Zweden. 

Inlichtingen:I.S.A. P.O.Box 719,Station A 

Montreal,Quebec Canada. 

4th International congress of cybernetics and 

systems te Amsterdam. Inlichtingen:J.van der 

Zouwen ,vakgroep Methoden en technieken van de 

Vrije Universiteit. 






