Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
21 april 2017
Atria Amsterdam
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda
De voorzitter stelt vast dat het vereiste quorum niet aanwezig is om een besluit te kunnen nemen
over de door het bestuur voorgestelde wijzigingen in de statuten (agendapunt 11). In lijn met de
eisen, zoals vastgelegd in de statuten, wordt er daarom direct aansluitend aan de algemene leden
vergadering nog een extra algemene leden vergadering gehouden met als enig agendapunt:
goedkeuring voorstel wijziging statuten.
Aan de agenda van deze algemene ledenvergadering wordt het onderwerp Historica toegevoegd
3. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 15 april 2016
Naar aanleiding van het agendapunt financiën vraagt een lid hoe het staat met het ledenbestand. De
afname lijkt tot staan te zijn gekomen. In 2016 waren er nog meer opzeggingen dan aanmeldingen,
maar in 2017 heeft de VVG zeven nieuwe leden kunnen verwelkomen.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 15 april 2016 worden vastgesteld en
goedgekeurd.
4. Jaarrede van de voorzitter
De voorzitter vertelt wat er in het afgelopen jaar is bereikt. De volledige jaarrede wordt opgenomen
in het juninummer 2017 van Historica. De voorzitter vertelt over de plannen voor 2017. De VVG zal
zich o.a. presenteren tijdens de Historicidagen in augustus 2017. Eén bijdrage is een vervolg op het
symposium van afgelopen december over Black Gender. Daarnaast zal de VVG, samen met Atria, het
Wikipedia/Wikimedia project presenteren. Een lid vraagt hoe de VVG in dit project participeert. Er
wordt verteld dat de VVG een rol heeft gespeeld bij de aftrap en zitting heeft in de werkgroep. De
VVG is daarnaast nauw betrokken bij de totstandkoming van de lijst van onderwerpen die door
vrijwilligers en stagiaires wordt uitgewerkt. Een lid vertelt dat een publicatie op Wikipedia over Anna
Maria Tobbe ertoe heeft geleid dat Els Kloek Anna Maria Tobbe op zal nemen in haar nieuwe boek.
Kortom: Het werkt.
5. Historica
Kirsten Zimmerman treedt terug als hoofdredacteur van Historica. De voorzitter dankt Kirsten voor
haar jarenlange inzet en is blij dat ze zich blijft inzetten als lid van de redactie. Greetje Bijl volgt haar
op en vertelt dat de redactie wordt uitgebreid met drie nieuwe leden. Tevens is zij bezig om de
auteurs, die in het verleden een artikel hebben geschreven voor Historica, te benaderen met het
verzoek om hun bijdrage op onze nieuwe website te mogen publiceren. Op de vraag waarom de
oudere nummers van Historica nog niet worden gedigitaliseerd, vertelt Greetje dat alleen de
artikelen vanaf 2004 digitaal beschikbaar zijn. Het blijft problematisch om ook afbeeldingen te
publiceren, vanwege de rechten daarop. Daarom vinden de leden het belangrijk dat bij het artikel
duidelijk wordt aangegeven dat belangstellenden altijd de papieren versie kunnen bestellen of inzien
bij Atria.
Greetje vertelt dat de totstandkoming van Historica veel tijd kost en spreekt haar respect uit voor
Kirsten, die zolang de rol van hoofdredacteur heeft vervuld. Daarop praten de leden verder over de
vraag van Kirsten of het mogelijk is om de hoofdredacteur in de toekomst een financiële vergoeding
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te geven voor de werkzaamheden en daarvoor eventueel subsidie aan te vragen. De Wilhelmina
Drucker Fundatie heeft immers ook subsidie verstrekt voor de verbetering van de nieuwe website?
De rest van de leden stemt daar niet mee in. De financiële vergoeding voor de hoofdredacteur strekt
zich, in vergelijking met de verbetering van de website, tot meerdere jaren uit. Als vereniging kun je,
vanwege de beperkte financiële middelen, geen structurele verplichtingen aangaan. Daarnaast is de
VVG een vereniging die draait op vrijwilligers. Als de hoofdredacteur een financiële tegemoetkoming
krijgt, hoe moet het dan met bestuursleden en redactieleden die ook veel tijd in de vereniging
steken? Dit standpunt komt overeen met een aanbeveling van de kascommissie (zie daarvoor
agendapunt 6). Als de financiële situatie verbetert kunnen redactieleden vanzelfsprekend een
attentie krijgen.
6. Financiële verantwoording en de begroting voor 2017
De resultatenrekening 2016, de balans en de begroting 2017 worden besproken. De penningmeester
geeft de volgende toelichting bij de resultatenrekening:
- Er is minder opbrengst dan begroot vanwege tegenvallende contributiegelden.
- Omdat de redactie van Historica bestaat uit relatief veel Belgische leden, is er meer geld dan
begroot uitgegeven aan reiskosten.
- Het tekort van € 546,32 wordt gedekt uit de reserves (balans).
- De factuur voor hosting van de website voor 2016 is nog niet ontvangen.
De leden van de kascommissie hebben de financiële stukken gecontroleerd en verzoeken het bestuur
kwijting te verlenen. Zij verzoeken de volgende punten in overweging te nemen:
- Het instellen van een vrienden mogelijkheid. Voor een nader vast te stellen bedrag kun je
vriend of vriendin worden van de VVG. Daarvoor ontvang je jaarlijks de mogelijkheid
gratis naar de het inhoudelijk deel van de VVG-jaarvergadering te komen. Je zou alle oudleden opnieuw kunnen aanschrijven met een verzoek om vriendin te worden als steun
voor de VVG.
- Aanschrijven van de leden van het Comité van Aanbeveling om lid te worden of minimaal
vriend of vriendin.
- Nauwere contacten met lerarenopleidingen geschiedenis van HBO en Universiteiten (via
het Comité van Aanbeveling).
- Nauwer contact met de Nederlandse Vereniging van docenten geschiedenis en
staatsinrichting in Nederland (VGN). Voorheen zat er een bestuurslid van de VVG in de
commissie gender van de VGN.
- Nascholing docenten geschiedenis op gender. (Je zou hier ook oud VVG-leden voor in
kunnen schakelen).Contacten met Euroclio, het Europese netwerk van
geschiedenisdocenten in Europa (contact via Joke van der Leeuw-Roord (VVG-lid).
- Proberen weer invloed te krijgen bij het Cito en de Stichting leerplanontwikkeling om
aandacht te besteden aan gender in het geschiedenisonderwijs op het basis- en
voortgezet onderwijs.
De begroting 2017
- Omdat de vereniging al meerdere jaren op rij verlies lijdt, verzoekt het bestuur de leden in te
stemmen met het voorstel om de contributie met ingang van 2018 te verhogen met € 2,50
per jaar en de contributie voor studenten niet te wijzigen. Zij blijven € 22,- betalen. Het
voorstel wordt in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen aangenomen.
- Op de begroting is een bedrag van € 1000,- opgenomen voor de website.
- Een lid stelt voor om € 500,- uit de reserve op te nemen in de begroting voor PR activiteiten
met als doel meer leden te werven en daarvoor een expert in de arm te nemen die de
opdracht krijgt praktische en voor het bestuur eenvoudig uit te voeren voorstellen te doen.
De leden zijn het daarmee eens. Er wordt al wat gebrainstormd over PR activiteiten, zoals:
nieuwe leden werven bij lokale historische verenigingen en de VGN. Ook kunnen de leden
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van het Comité van Aanbeveling misschien wel eens bij elkaar komen om te praten over hoe
zij nieuwe leden kunnen werven. Maak het mogelijk om vriend van de VVG te worden voor
een bedrag van € 10,- per jaar. Misschien zijn oud-leden daar wel voor te porren. Zorg ervoor
dat er mooie affiches over de VVG beschikbaar komen voor universiteiten.
7. Benoemen van de leden van de kascommissie
Leden kascommissie worden benoemd.
8. Goedkeuring beleidsplan
Het bestuur wil de ANBI status aanvragen. Daarvoor is o.a. een beleidsplan nodig. Aan het
beleidsplan worden de aanbevelingen van de kascommissie toegevoegd. Eventuele opmerkingen
over het beleidsplan kunnen nog worden gemaild naar de secretaris. Het beleidsplan wordt
vervolgens goedgekeurd.
9. Rooster van aftreden en herbenoeming penningmeester en secretaris
Statutair treden de penningmeester en secretaris af. Zij worden bij acclamatie herbenoemd voor
vier jaar.
10. Rondvraag
Het bestuur wordt gecomplimenteerd met de bereikte resultaten.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Notulen extra Algemene Ledenvergadering 2017
21 april 2017
Atria Amsterdam
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Goedkeuring voorstel wijziging statuten
De voorgestelde wijzigingen in de statuten worden goedgekeurd. Het betreft
Artikel 1
De vereniging draag de naam: Vereniging Voor Vrouwengeschiedenis
Wijzigen in : Vereniging Voor Gendergeschiedenis
Artikel 2
Het doel van de vereniging is het stimuleren, ontwikkelen en Koordineren van aktiviteiten op het
gebied van vrouwengeschiedenis
Wijzigen in: Het doel van de vereniging is het stimuleren, ontwikkelen en coördineren van
activiteiten op het gebied van gendergeschiedenis
Artikel 9
Het bestuur wordt gekozen uit de vrouwelijke leden.
Wijzigen in: Het bestuur wordt gekozen uit de leden voor een periode van vier jaar. De bestuursleden
kunnen worden herkozen.
Artikel 19
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij haar afwezigheid of ontstentenis zal een der
andere bestuursleden als leidster der vergadering optreden.
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Wijzigen in: De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij de afwezigheid of ontstentenis
van de voorzitter leidt een van de andere bestuursleden de vergadering.
3. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Na de algemene ledenvergadering houdt Elisabeth Leijnse een lezing over haar boek Cécile en Elsa
strijdbare freules met de titel Het feminisme van Cécile de Jong van Beek en Donk in Nederland (18901900). Antia Wiersma geeft een toelichting op het door haar en Sylvia Holla geschreven artikel
Serving Morality on a Platter in het 36ste Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Tenslotte wordt de
Johanna Naberprijs uitgereikt aan Lore Goovaerts. Zij schreef de winnende scriptie met de titel: Het
glazen plafond doorbroken? De eerste generatie vrouwelijke hoogleraren, een oral history project.
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