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Notulen extra 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 
Mineke Bosch (voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen opnieuw van harte welkom. 
Omdat er niet genoeg leden deelnamen aan de aan de vergadering voorafgaande algemene 
ledenvergadering, wordt aansluitend deze extra algemene ledenvergadering gehouden met als enig 
agendapunt de goedkeuring van het voorstel van het bestuur om de statuten te wijzigen. Deze 
werkwijze is conform de huidige statuten (artikel 20). 
 

2. Vaststellen van de agenda  
De agenda wordt vastgesteld 
 

3. Goedkeuring statutenwijziging  
Voorstellen statutenwijziging Vereniging Voor Gendergeschiedenis. 

- De leden stemmen ermee in dat de statuten ANBI proof en WBTR proof moeten worden 
gemaakt en voegen daaraan toe dat, als de notaris het beter vindt om voor dat doel de 
statuten volledig te herzien, ze daarmee instemmen. 

- In ieder geval moet in de statuten worden opgenomen dat de ALV digitaal kan plaatsvinden. 
- Tevens opnemen dat de bestuursleden onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten. 
- Doelstellingen zodanig aanpassen dat ze aansluiten op deze tijd (zie daarvoor aanpassing 

artikel 2 en 3) 
De discussie over de naamswijziging is in de reguliere algemene ledenvergadering gevoerd en wordt 
in deze extra algemene ledenvergadering nogmaals bevestigd.  
 
Artikel 1  
Vereniging Voor Gendergeschiedenis wijzigen in VVG platform voor vrouwen- en 
gendergeschiedenis. 
 
Artikel 2 
Het doel van de vereniging is het stimuleren, ontwikkelen en coördineren van activiteiten op het 
gebied van gendergeschiedenis wijzigen in Het doel van de vereniging is het stimuleren, 
ontwikkelen en coördineren van activiteiten op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis. 
 
Artikel 3 
b. door het uitgeven van Het Verenigingsblad en het uitgeven casu quo doen uitgeven van publikaties 
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wijzigen in door het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift en het uitgeven casu quo doen 

uitgeven van publicaties. 

d. door het geven van informatie, advies of bemiddeling aan individuen of groepen, in en buiten de 
vereniging, die zich met aktiviteiten op het gebied van vrouwengeschiedenis bezig houden of willen 
gaan houden. Wijzigen in door het geven van informatie, advies of bemiddeling aan individuen of 
groepen, in en buiten de vereniging, die zich met activiteiten op het gebied van vrouwen- en 
gendergeschiedenis bezighouden of willen gaan houden. 
 
Toevoegen aandachtspunt e  
Het verspreiden van informatie voor leden en niet leden via de website en andere (digitale) 
kanalen. 
 
Toevoegen aandachtspunt f 
zoekt in het bereiken van de doelen aansluiting bij en samenwerking met andere organisaties.  
 

4. Sluiting  

Mineke Bosch dankt de aanwezigen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering. 


