Stichting 1001-Vrouwen: Jaarverslag 2020
(EK/30-4-2021)

Inleiding

Met de afsluiting van de tentoonstelling 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw (maart 2019) kwam er
formeel een eind aan deel 2 van het project DVN/ 1001-Vrouwen: de twintigste eeuw. Het
Stichtingsbestuur nam zich voor het jaar 2020 voor in alle rust na te denken over de toekomst van
het Digitaal Vrouwenlexicon, het ‘merk’ 1001 Vrouwen en mogelijke projecten en activiteiten die
onder de vleugels van de stichting tot ontplooiing konden worden gebracht. De uitbraak van het
coronavirus verhinderde echter de door het stichtingsbestuur gewenste gedachtewisselingen met
mogelijke partners, waardoor 2020 voor de Stichting 1001-Vrouwen een jaar werd waarin vooral pas
op de plaats werd gemaakt.
Projectteam in 2020
Els Kloek
Marloes Huiskamp
Katja Krediet

projectleider
redacteur
communicatie

Bestuur in 2020
Het bestuur kwam in 2020 twee keer virtueel bijeen om de jaarverslagen over 2019 vast te stellen:
op 31 maart en op 27 juni. Het bestuur bestaat uit:
Els Kloek:
Fernie Maas:
Wim Hupperetz :

voorzitter
secretaris/penningmeester
lid

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit prominente personen op maatschappelijke sleutelposities.
Het comité telde in 2020 26 personen.

Redactieraad

De samenstelling van de redactieraad bleef in 2020 ongewijzigd (te weten Mieke Aerts (UvA), Carla
van Baalen (RU) en Marjan Schwegman (em. NIOD/UU)). De redactieraad kwam in 2020 niet bij
elkaar.

Lemmata en groslijst

De website van het Digitaal Vrouwenlexicon wordt nog altijd regelmatig geraadpleegd: 249.605
pageviews in 2020. Er werden vier nieuwe lemmata gepubliceerd, te weten Anna van GoghCarbentus, Leen Draper, Antonia Brico en Charlotte Polak-Rosenberg. Vanaf december 2020 is op de
website van 1001-Vrouwen de bijgewerkte ‘groslijst’ (lijst van ruim 1000 vrouwen die nog geen
lemma hebben maar hiervoor wel in aanmerking komen) opnieuw in te zien. De groslijst was eerder
verwijderd omdat deze lijst met name in de crowdfundingscampagne (inmiddels afgerond) een rol
had.

Financiën

Zie het financieel jaarverslag.

Communicatie

In 2020 is in december een nieuwsbrief uitgebracht. (een link naar oude nieuwsbrieven is te vinden
op de pagina https://www.1001-vrouwen.nl/contact). Ook kwamen regelmatig reacties (ca 100 per
jaar) op bestaande lemmata binnen: mensen zoeken contact met de auteur van het lemma (deze
mails worden doorgestuurd naar de auteur), vragen om gebruik van het beeld bij een lemma (ze
worden doorgestuurd naar rechthebbende) of komen met een aanvulling of correctie op een
bestaand lemma (correcties worden alleen met instemming van de auteur aangebracht). De
projectleider handelt deze reacties af – waar nodig in overleg met de auteur.

