Meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2019 tot en met 2023

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 biografische
informatie over vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Daartoe onderhoudt de stichting
de website Digitaal Vrouwenlexion van Nederland (www.vrouwenlexicon.nl). Met dit
publieksgerichte project ontstaat een actuele ‘vrouwenhistorische achterkant’ van Nederland:
helder, zakelijk, informatief, gevarieerd, onderhoudend.
Toekomstplannen
Op 3 oktober 2018 verwezenlijkte de Stichting haar belangrijkste doelstelling voor de periode
2013-2019: de publicatie 1001 vrouwen in de 20ste eeuw werd aangeboden aan ZKH Willem
Alexander. Tegelijk opende de Koning de grote tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste
eeuw in het Amsterdam Museum. De tentoonstelling trok ruim 80.000 bezoekers. Met de
feestelijke finissage op 9 maart 2019 kwam er formeel een eind aan deel 2 van het project
DVN/ 1001-Vrouwen: de twintigste eeuw.
In jaren 2019-2023 zal de Stichting 1001-Vrouwen voortbouwen op wat er in de voorgaande
jaren is neergezet: een verzameling van ca. 2250 biografieën van vrouwen uit de Nederlandse
geschiedenis, gepubliceerd op de website vrouwenlexicon.nl en in de twee boekwerken, beide
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uitgekomen bij uitgeverij Vantilt. De website www.vrouwenlexicon.nl wordt momenteel
gehost door het Huygens ING (KNAW), met een garantie tot het jaar 2023. In de jaren 20192023 zal de Stichting de genoemde website onderhouden en aanvullen en ruchtbaarheid
blijven geven aan Vrouwenlexicon/1001-Vrouwen. Ook zal de Stichting zich richten op het
toekomstig bestendig maken van. Daartoe zal de Stichting in overleg treden met het Huygens
ING en andere partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in voortzetting van het project.
Voorts zal de Stichting, voor zover dat in haar vermogen ligt, steun verlenen aan initiatieven
van anderen die stroken met de doelstellingen van de Stichting, zoals congressen, publicaties,
tentoonstellingen et cetera.
FONDSENWERVING EN VERMOGENSBEHEER
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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