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Bijlage 1 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 

4 juni 2021 
Zoom 

 
Aanwezig: Mineke Bosch (voorzitter), Greetje Bijl (hoofdredacteur Historica),  Ellen Boonstra-de Jong 
(secretaris en notulen), Marjet Douze, Els Flour (penningmeester), Maggy Groenewold, Babette 
Heppener, Seran de Leede, Anneke Ribberink, Margit van der Steen, Carla Stiekema, Noortje 
Willems. 

 
Afwezig met kennisgeving: Annette Mevis en Evelien Rijsbosch 
 

1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom en vertelt dat ze met 
veel plezier gewerkt heeft aan de nieuwe plannen. Omdat het quorum niet voldoende is om een 
besluit te nemen over de voorgestelde statutenwijziging, wordt direct volgend op deze vergadering 
een extra algemene ledenvergadering gehouden met als enige agendapunt de statutenwijziging. 
 

2. Vaststellen van de agenda  
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 15 oktober 2020 
Het is de vraag of de vragen die gesteld worden bij het agendapunt 10 over open acces, in de 
beleidsnota voldoende worden beantwoord. Mineke checkt dit en het onderwerp komt terug tijdens 
deze vergadering bij agendapunt 10. 
Bij de rondvraag is te lezen dat Marjet Douze bezig is met een project vrouwen en slavernij. Meer 
specifiek betreft het een Utrechts project met speciale aandacht voor Belle van Zuylen. 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

5. Goedkeuring van het (financieel) jaarverslag 
Het jaarverslag van 2020 wordt goedgekeurd en vastgesteld, evenals de resultatenrekening. De 
penningmeester licht toe dat de VVG kan rekenen op vele trouwe leden. Ze merkt op dat nieuwe 
leden wel korter lid blijven. Het aantal leden blijft stabiel. 
 

6. Goedkeuring van de begroting van 2021 
Toelichting: Historica verschijnt 1 keer per jaar in een dikker themanummer. Dat was nog niet 
meegenomen in de begroting van vorig jaar. Het bedrag dat de Wilhelmina Drucker Fundatie ter 
beschikking heeft gesteld om Historica te digitaliseren, is nog niet helemaal uitgegeven. De WDF 
heeft daarmee ingestemd. 
 
Mineke gaat in op de vraag hoe we ervoor zorgen dat de financiële reserve niet steeds wordt 
aangesproken. Zij vertelt dat er een Fonds in de maak is, die mogelijk geld ter beschikking stelt aan 
de VVG. Op zich heeft de VVG de beschikking over een ruime financiële reserve. De vraag is alleen of 
dat geld gebruikt moet worden voor de reguliere werkzaamheden. Mineke geeft aan dat dit punt de 
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volle aandacht van het bestuur heeft. Het bestuur gaat op zoek naar nieuwe financiële bronnen, dan 
wel moet met het voorstel komen om de contributie op termijn te verhogen. 

 
 
 
De leden van de kascommissie verlenen decharge aan het bestuur en de begroting wordt 
goedgekeurd. 

 
7. Benoemen van de leden van de kascommissie 

Marjet Douze en Margit van der Steen treden toe tot de kascommissie.  
 

8. Rooster van aftreden en benoemen nieuwe bestuursleden 
Noortje Willems wordt met algemene stemmen gekozen in het bestuur. Els Flour en Ellen Boonstra-
de Jong worden herbenoemd. 
 

9. Naar aanleiding van de aanvraag van een ANBI status 
De voorgestelde statutenwijziging wordt behandeld in de extra algemene ledenvergadering, die 
direct na deze vergadering wordt gehouden. 
 
Het beleidsplan 2021-2026 wordt besproken 
De aanwezigen maken de volgende opmerkingen: 

- Het is een mooi en realistisch plan, vooral het vooruitzicht om in 2026 een internationaal 
congres te organiseren vanwege het 50-jarig bestaan van de VVG kan op bijval rekenen. 
Begin bijtijds met de voorbereiding en zoek samenwerking met andere partners, wordt als tip 
meegegeven. 

- Het is goed dat Historica nu te boek staat als een wetenschappelijk tijdschrift. 
- Voeg aan het beleidsplan toe dat er meer samenwerking moet worden gezocht met de 

redactie van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. 
- Misschien kan in het Comité van Aanbeveling de hoofdconservator van het Rijkmuseum 

worden opgenomen. 
- Goed dat er wordt gewerkt om jongeren en leraren meer te betrekken bij de VVG. 
- Misschien helpt het om de VVG meer onder de aandacht te brengen van bijvoorbeeld HBO 

studenten door ook heb te laten publiceren in Historica. Misschien zorgt dat ook voor 
nieuwe leden. Seran en Carla willen over dit onderwerp graag meedenken. 

- Mineke wil zich inzetten om meer contacten te leggen met docenten in het middelbaar 
onderwijs. Ook belangrijk contacten te onderhouden met mensen van de F-site, Atria Van 
Gisteren etc. 

Over de naam van onze vereniging: 
Het bestuur heeft verschillende opties op papier gezet als het gaat om de naam van de vereniging. 
Het bestuur stelt voor om in ieder geval het woord “vrouwengeschiedenis” terug te brengen in onze 
naam. Daar zijn de aanwezigen het mee eens. Er wordt gediscussieerd over het toevoegen van het 
woord platform in onze naam. Uiteindelijk wordt besloten verder te gaan onder de naam  
VVG platform voor vrouwen- en gendergeschiedenis. Dit wordt meegenomen in de statutenwijziging 
en komt nog een keer ter sprake tijdens de extra algemene ledenvergadering aansluitend aan deze 
vergadering. 
 
Als de statutenwijziging is gepasseerd, wordt er opnieuw een aanvraag gedaan voor een ANBI status. 
 

10. Open Access 
Open Access betekent dat alle artikelen direct online beschikbaar zijn. 
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- Er is contact over dit onderwerp geweest met Antia Wiersma van de KNHG. Sluiten wij aan 
bij hun platform, wordt het bereik groter. De kosten van 2000 euro per jaar zijn helaas niet 
haalbaar voor de VVG. We blijven wel in contact met Antia. 

- Mogelijk gaan we eerder artikelen online zetten. Ook de jaargangen 2017 en 2018 komen dit 
jaar nog online, evenals de jaargangen 1995-2003. Of en hoelang de papieren versie van 
Historica nog beschikbaar blijft, is in nevelen gehuld. Leden zullen daar ook over moeten 
meedenken en meepraten.  

- Mineke zal onderzoeken in hoeverre er aansluiting mogelijk is bij de Groninger 
Universiteitsbibliotheek. 

- Als er 2000 euro beschikbaar is, kan de VVG mogelijk ook aansluiten bij de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde.  

- Het grote voordeel van Open Acces is dat het bereik vele malen groter is. Het is in die situatie 
belangrijk dat mensen Historica weten te vinden. Misschien is het zinvol om over dit 
onderwerp een artikel te schrijven voor Historica. 

Het bestuur neemt de aandachtspunten mee die naar voren zijn gebracht.  
 
11. Comité van Aanbeveling 

Het bestuur streeft meer diversiteit na in het bestuur en in het Comité van Aanbeveling. Aan de 
leden wordt gevraagd mee te denken over personen die gevraagd  kunnen worden voor het Comité 
van Aanbeveling. 
Genoemd worden: 
Valika Smeulders. 
Nadia Bouras 
Gloria Wekker 
Lucelle Deneer 
De leden van het Comité van Aanbeveling zullen het bestuur gevraagd en ongevraagd advies moeten 
geven. Tevens kan aan hen gevraagd worden op welke manier ze betrokken willen zijn bij de VVG. 
In het verlengde van dit onderwerp wordt aan het bestuur verzocht meer activiteiten te organiseren 
voor de leden en hen nadrukkelijk uit te nodigen voor de gendergeschiedenisdag. Tevens is het 
misschien een idee om nog eens een diner pensant te organiseren met als onderwerp het 
internationaal congres in 2026. 
 

12. Historica in 2021 
In oktober verschijnt een extra dik themanummer over “Nieuwe perspectieven op de geschiedenis 
van vrouwenbewegingen”. Margit van der Steen is de gastredacteur. Op 29 oktober, tijdens de 
gendergeschiedenisdag wordt het themanummer gepresenteerd. 
Volgende week gaat het juninummer naar de drukker. Greetje vertelt dat er redelijk wat artikelen 
worden aangeboden. Niet alle artikelen zijn van hoge kwaliteit. Dat zorgt voor veel leeswerk voor de 
redactieleden. Vooral jonge Vlaamse auteurs weten Historica te vinden. In die zin is Historica al een 
platform voor jonge historici en er zijn auteurs bij die toetreden tot de redactie. 
 

13. Rondvraag 
Greetje vraagt wat er met de vele oude Historica’s moet gebeuren nu bijna alles op de website is te 
raadplegen. Ze kunnen bij Atria worden neergelegd, zodat belangstellenden ze gratis mee kunnen 
nemen. Greetje onderhoudt daarover contact met Noortje. 
Margit complimenteert het bestuur met de ontplooide activiteiten. 
Anneke merkt op dat de inhoud van Historica sterkt is verbeterd. 
 

14. Sluiting  
Mineke Bosch sluit de vergadering. 


