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Bijlage 1 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 

15 oktober 2020 
Zoom 

 
Aanwezig: Margit van der Steen (voorzitter), Arina Angerman, Ellen Boonstra-de Jong (secretaris 
en notulen), Kim Bootsma (bestuurslid), Mineke Bosch, Greetje Bijl (hoofdredacteur Historica), 
Marjet Douze, Marie Christine Engels, Els Flour (penningmeester), Emily Hemelrijk, Juul Muller 
(bestuurslid), Evelien Rijsbosch, Carla Stiekema, Sietske van der Veen, Simone Vermeeren 
(bestuurslid), Anneke Wynia. 

 
Afwezig met kennisgeving: Annette Mevis 
 

1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
Aan agendapunt 9 wordt het onderwerp social media toegevoegd. 
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 

4. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 23 augustus 2019 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld 
 

5. Jaarrede van de voorzitter 
Margit spreekt vandaag voor de laatste keer de jaarrede uit omdat ze aftreedt als voorzitter van de 
VVG. De jaarrede is terug te lezen in Historica 1, 2021 op pagina 39. 
 

6. Financiële verantwoording 2019 en de begroting van 2020 
 

Financiële verantwoording 
2019 was, als het om de inkomsten gaat, een goed jaar. Voor het eerste in jaren is er meer geld 
geïnd dan begroot. De subsidie van de Wilhelmina Drucker Fundatie van € 1500,- heeft de 
speciale uitgave van Historica over 100 jaar vrouwenkiesrecht mogelijk gemaakt. Ook hebben 
vele leden extra geld overgemaakt om de kosten voor het themanummer en de extra kosten die 
gemaakt werden voor de Historicidagen, te kunnen dekken.  
- Het aantal leden stijgt iets. Leden die niet betalen, worden uit het ledenbestand geschrapt. 

Het lijkt een trend dat nieuwe leden minder lang lid blijven dan voorheen. Onduidelijk is hoe 
dat komt. De leden die opzeggen krijgen een mailtje met de vraag waarom zij het 
lidmaatschap opzeggen. 

- ING vraagt meer geld voor hun diensten. 
- Uitgave nieuwe leden is iets hoger omdat er boeken moesten worden aangeschaft die leden 

krijgen als welkomstcadeau. 
De leden van de kascommissie verlenen decharge aan het bestuur. 

 
De begroting van 2020 
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Voor het digitaliseren van Historica is opnieuw subsidie verleend door de Wilhelmina Drucker 
Fundatie. Verder blijven de uitgaven stabiel.  
De begroting voor 2020 wordt goedgekeurd. 
 
7. Benoemen van de leden van de kascommissie 

Helaas zijn er geen nieuwe leden voor de kascommissie. De penningmeester zal via andere wegen 
proberen leden daarvoor de interesseren. 

 
8. Rooster van aftreden en benoemen nieuwe bestuursleden 

Juul Muller treedt tussentijds af omdat zij een nieuwe functie heeft aanvaard. De voorzitter dankt 
haar voor de professionele adviezen o.a. rond de organisatie en uitreiking van de Johanna Naberprijs. 
Noortje Willems zal Juul opvolgen.  
Margit neemt afscheid als voorzitter. Het is heel jammer dat het afscheid digitaal plaatsvindt. Het is 
fantastisch wat Margit in bijna tien jaar heeft betekend voor de vereniging. Mineke Bosch wordt 
benoemd als nieuwe voorzitter en leidt vanaf agendapunt 9 de vergadering. 
 

9. Stand van zaken website en social media 
Er ontspint zich een gesprek over de relatie tussen het aantrekken van nieuwe leden en de website 
en andere social media. Kim Bootsma vertelt dat er digitaal nieuwe activiteiten worden ontplooid. Zo 
zullen er op de website meer annonces worden geplaatst, evenals recensies. Er zijn zes vaste 
recensenten die dat gaan verzorgen. Simone vertelt dat Facebook 200 volgers heeft. Het helpt als 
mensen berichten op Facebook delen. De nieuwsbrief zal dit jaar nog een make over krijgen. 
Geïnteresseerden kunnen zich daarop abonneren zonder VVG-lid te hoeven worden. Marjet Douze 
merkt op dat er weinig berichten op Twitter worden geplaatst. Dat klopt. Daar ligt op dit moment 
niet de nadruk op. De boodschap is helder. Het is noodzakelijk dat we iemand zoeken die ons 
Twitteraccount wil bijhouden. Ook moet het Twittersymbool op de website komen en er wordt 
geopperd om actief te worden op Instagram, op dit moment het platform voor jongeren. Dat pakken 
we op als het nieuwe logo er is.  
 

10. Stand van zaken Historica 
Greetje vertelt dat Historica wordt gemaakt door een topredactie. Er is hard gewerkt. Gisteren is 
Historica 3 naar de drukker gegaan en heeft 48 pagina’s. De redactie is alweer bezig met de 
samenstelling van Historica 1 in 2021. Er zijn ook al artikelen beloofd voor het juninummer 2021. 
Kortom: Het loopt. Margit van der Steen voert de eindredactie voor het themanummer in 2021 als 
dank voor haar werkzaamheden als voorzitter.  
 
Open Access 
Binnenkort heeft Greetje contact met Huygens ING over hun platform. Vooral de kosten om mee te 
doen zijn hoog voor de VVG. Dit onderwerp zal in 2021 alle aandacht vragen van het bestuur. 
Vragen: 
Krijgen we een groter bereik als Historica online beschikbaar is? 
Betekent Open Access dat Historica alleen nog online in te zien is? 
Krijgen leden in de toekomst nog een papieren versie van Historica? 
 
Greetje vertelt dat jaargang 2016 van Historica online is gezet. 2017, 2018 en 2019 volgen snel. 
Mogelijk kan de periode waarop recente Historica’s online komen, worden verkort.  
 

11. Rondvraag  
Sietske van der Veen is een nieuwe redactielid en werkt aan een proefschrift bij Huygens ING. 
Carla Stiekema. Is bezig met een proefschrift over Cornelia Huygens. 
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Juul Muller. Dankt de bestuursleden voor de inspirerende tijd als bestuurslid. 
Arina Angerman. Is al heel lang lid van de VVG en combineert gender altijd met politiek en is 
mediaondernemer. Zij zal een brief van Anja Meulenbelt doorsturen naar Mineke. 
Anneke Wynia is sinds dit jaar lid van de VVG en volgt de VVG al jaren. 
Marie Christine Engels is redactielid van Historica. 
Marjet Douze. Is in Utrecht bezig met een project vrouwen en slavernij.  
Evelien Rijsbosch. Is al heel lang lid van de VVG en is actief in de gendergapgroep van Wikipedia. 
Greetje Bijl bedankt Evelien voor haar inzet bij de digitalisering van Historica.  
Alle aanwezigen danken Margit nogmaals voor alles wat ze heeft gedaan voor de VVG en haar 
inspirerende voorzitterschap. Ook Juul wordt nogmaals bedankt. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 


