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Atria Amsterdam
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda
Aan de agenda worden de onderwerpen PR en de website toegevoegd.
3. Notulen van de Algemenen Ledenvergadering 2015
De zin onder het kopje financiën: De kascommissie geeft aan ………en doet de aanbeveling om het
eigen vermogen te gebruiken om de tegenvallende contributiegelden (door het teruglopend aantal
leden) op te vangen, wordt gewijzigd in: De kascommissie geeft aan……..en adviseert om actie te
ondernemen om het verloop onder het aantal leden tot staan te brengen en hiervoor de reserves
aan te spreken.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2015 worden vervolgens goedgekeurd en
vastgesteld.
4. Samenstelling bestuur
Lonneke Geerlings stelt zich voor en wordt bij acclamatie benoemd als bestuurslid. Zij vervangt
tijdelijk Kirsten Zimmerman als hoofdredacteur van Historica.
Het bestuur heeft een rooster van aftreden gemaakt. De leden stemmen ermee in dat bestuursleden
voortaan voor vier jaren worden benoemd met de mogelijkheid om daarna herkozen te worden.
5. Historica
Dit agendapunt wordt niet besproken vanwege tijdgebrek.
6. Financiën
De resultatenrekening 2015, de balans en de begroting 2016 worden besproken. De penningmeester
geeft de volgende toelichting bij de resultatenrekening:
- Er is minder opbrengst dan begroot vanwege tegenvallende contributiegelden en
tegenvallende verkoop van Historica. Het tekort van € 1000,- wordt gedekt uit de reserves
(balans).
De leden van de kascommissie hebben de financiële stukken gecontroleerd en verzoeken het bestuur
kwijting te verlenen. De leden van de kascommissie complimenteren de penningmeester met het
aanleveren van de overzichtelijke financiële stukken. Zij verzoeken de volgende punten in
overweging te nemen:
- Zorg ervoor dat de inkomsten niet verder teruglopen. Zet daarom gelden in uit de reserves
voor PR activiteiten en het vernieuwen van de website met als doel om nieuwe leden te
werven.
- Mail/stuur voortaande de financiële stukken, voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering, naar de leden.
De begroting 2016. De penningmeester geeft de volgende toelichting:
- De begroting van 2016 is realistischer dan de vorige jaren. Er wordt in deze begroting
rekening gehouden met de tegenvallende opbrengst uit contributiegelden en de losse
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verkoop van Historica. Het aantal opzeggingen overtreft namelijk nog steeds het aantal
nieuwe aanmeldingen.
- Er is een lager bedrag begroot voor publiciteit. De benodigde gelden daarvoor worden
voorlopig betrokken uit de reserves.
De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Nieuwe kascommissie wordt benoemd.
7. Verslag werkgroep Herstory-Wikipedia
Evelien Rijsbosch vertelt dat er woensdag weer een workshop wordt gehouden in Atria, die
voortborduurt op de tentoonstelling. Er komen meer schrijfsessies aan. Er wordt geprobeerd om het
onderwerp op te nemen in het curriculum van studenten.
8. PR activiteiten en de website
Naar aanleiding van de notulen van de algemene ledenvergadering van 2015 wordt gevraagd hoever
het bestuur gevorderd is met de vernieuwing van de website en de uitvoering van het PR-plan. De
voorzitter vertelt dat het vernieuwen van de website een belangrijk punt van aandacht is voor het
bestuur. Er zitten echter nogal wat haken en ogen aan deze operatie. Niet alleen is er binnen het
bestuur te weinig know how om een programma van eisen te formuleren (op technisch gebied) voor
een nieuwe website, er zijn ook obstakels bij het digitaliseren van Historica (beeldrecht en
auteursrechten). Op de vraag waarom er zoveel gedateerde informatie op de huidige website staat,
vertelt de penningmeester dat het content management systeem zodanig verouderd is dat het
(bijna) onmogelijk is deze stukken te verwijderen. Daarnaast kost het heel veel tijd om nieuwe
informatie te plaatsen.
De leden willen graag dat de website van de vereniging levendiger en eigentijdser wordt. En is het
misschien een optie om artikelen bijvoorbeeld via Blendl of een universiteit digitaal aan te bieden.
Tevens willen de leden meer betrokken worden bij de ontwikkeling van de nieuwe website. De
voorzitter zegt toe om in mei een extra bestuursvergadering te beleggen waarin deze onderwerpen
aan de orde komen.
9. Rondvraag en sluiting
Lid vraagt of er leden zijn die iets willen schrijven voor de digitale nieuwsbrief Petronella Moens. De
secretaris zegt toe het verzoek via de mail onder de leden te verspreiden.
Lid vraagt om niet alleen de financiële stukken, maar ook de vergaderstukken via de mail onder de
aandacht van de leden te brengen en op de website te plaatsen. Dat wordt toegezegd.
Lid vertelt dat binnenkort de bijzonder hoogleraar (Wilhelmina Drucker leerstoel) wordt benoemd.
De voorzitter memoreert dat veertig jaar geleden de eerste stappen werden genomen om de VVG op
te richten.
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering bekijken leden en belangstellenden de
tentoonstelling ‘Omdat ik iets te zeggen’- Nederlandse schrijfsters uit de 19e eeuw. Suzan van Dijk
leidt de tentoonstelling in. Na de algemene ledenvergadering houdt Marita Mathijsen een lezing met
de titel: ‘Het zwaard in een fluwelen schede: De omfloerste scherpte van de vrouwelijke pen in de
eerste helft van de negentiende eeuw.’ Vervolgens wordt de winnaar van de Johanna Naberprijs
2016 bekend gemaakt. Maite Karssenberg wint de prijs met haar scriptie Een onweerstaanbaar
dubbelleven. De ontwikkeling van Geertruida Kapteyn-Muysken als intellectueel in Londen 1880-1900.
De middag wordt afgesloten met de uitreiking van het eerste exemplaar van het Jaarboek voor
Vrouwengeschiedenis.
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