Meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2015 tot en met 2018

Stichting 1001-Vrouwen
DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN
De Stichting 1001-Vrouwen heeft ten doel:
 het stimuleren van belangstelling voor en historisch onderzoek naar vrouwenlevens in het
verleden;
 het beeld van het verleden completer maken door aandacht te besteden aan de rol van individuele
vrouwen in dat verleden;
 zichtbaar maken hoe vrouwen, ondanks maatschappelijke beperkingen, een eigen bijdrage hebben
geleverd aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Nederland;
 het opsporen en bijeenbrengen van biografische informatie over vrouwen uit de Nederlandse
geschiedenis, zowel digitaal als in boekvorm;
 het toegankelijk maken van de aldus verkregen historische kennis voor een breed publiek;
alles in de ruimste zin des woords.

Onze werkzaamheden
De Stichting 1001-Vrouwen wil het beeld van het verleden completer maken door aandacht te
besteden aan de rol van individuele vrouwen in dat verleden.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 het (doen) verzorgen van publicaties, tentoonstellingen, films et cetera over historische vrouwen;
 het (doen) organiseren van lezingen, workshops et cetera over het betreffende onderzoek;
 het werven van fondsen en donaties ten behoeve van de realisatie van het doel van de stichting;
 het verrichten van al hetgeen met het hiervoor genoemde in verband staat of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
De Stichting 1001-Vrouwen zet zich met name in voor de totstandkoming van 1001 biografieën van
vrouwen uit de 20ste eeuw, publicatie daarvan op een website en in het boek 1001 Vrouwen in de 20ste
eeuw. Met dit publieksgerichte megaproject ontstaat een actuele ‘vrouwenhistorische achterkant’ van
Nederland: helder, zakelijk, informatief, gevarieerd, onderhoudend. Naast website en boek maken een
tentoonstelling, workshops, expert meetings en deelpublicaties deel uit van het project.

Ons tijdpad
Er zal in jaren 2018-2019 veel aandacht zijn voor de herdenking van 100 jaar Vrouwenkiesrecht. Het
project 1001 Vrouwen wil daarin onderscheidend zijn, dus breder dan louter kiesrecht en feminisme.
Daarom streven de makers naar voltooiing van boek en realisatie van tentoonstelling in 2018, zodat
het hopelijk kan fungeren als startpunt van alle herdenkingen.
Het project 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw zal lopen van 8-3-2015 tot 31-8-2018 (42 maanden) en
bestaat – de tentoonstelling vooralsnog niet meegerekend – uit twee fasen:
Fase 1 (1-5-2015 – 1-1-2018): redactionele samenstelling van 1001 lemmata + vulling van de website
[gemiddeld 25 lemmata per maand]
Fase 2 (1-2-2018 – najaar 2018 of voorjaar 2019 > o.a. afhankelijk van moment expositie): productie
van boek en tentoonstelling

FONDSENWERVING EN VERMOGENSBEHEER
Als onderdeel van het Projectplan t.b.v. de realisering van het project heeft de Stichting 1001-Vrouwen
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een begroting vastgesteld.
Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis legt met een budgetsubsidie de financiële basis
onder het project. Deze over drie jaar uit te keren subsidie is toegekend op grond van het Projectplan
en dekt bijna 40 procent van de kosten die voor de realisatie van het project nodig zijn. Voor de
resterende 60 procent werft de Stichting 1001-Vrouwen fondsen bij subsidiegevers, organisaties,
particuliere fondsen en het bedrijfsleven.
Voor het werven van de over drie jaar benodigde inkomsten is een fondsenwervingsstrategie
opgesteld. Een omvangrijke crowdfundingscampagne maakt daar deel van uit. Voor de aftrap van de
crowdfundingscampagne wordt op 2 juni 2015 een avond georganiseerd in De Rode Hoed te
Amsterdam, bedoeld om individuen, instellingen en bedrijven te enthousiasmeren voor participatie in
het project. Dat kan op diverse manieren: door mee te werken aan de totstandkoming van de inhoud
van de website en het boek, door kennis te delen, door nieuwe kandidates voor opname in het project
te suggereren, door mee te denken over mogelijkheden om het project nog beter onder de aandacht
van het publiek te brengen, door het project financieel te steunen etc.
Alle door de Stichting 1001-Vrouwen te beheren fondsen komen ten goede aan de doelstelling van de
Stichting en worden derhalve uitsluitend aangehouden als liquide middelen.
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