Stichting 1001-Vrouwen: Jaarverslag 2021
(EK/7-5-2022)

Inleiding

Net als 2020 werd het jaar 2021 gedomineerd door de coronapandemie. Dat betekende dat de
Stichting 1001-Vrouwen ook in 2021 pas op de plaats maakte. De gedachtenvorming over de
toekomst van het Digitaal Vrouwenlexicon en een passende taak- en doelstelling voor de stichting
stond in dit jaar centraal.
Projectteam in 2021
Els Kloek
Marloes Huiskamp
Katja Krediet

projectleider
redacteur
communicatie

Bestuur in 2021
Het bestuur kwam in 2021 slechts één keer bijeen. Dat was een videovergadering op 2 juni om de
jaarverslagen over 2020 vast te stellen. 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 2021 26 personen.

Redactieraad

De samenstelling van de redactieraad bleef in 2021 ongewijzigd (te weten Mieke Aerts (UvA), Carla
van Baalen (RU) en Marjan Schwegman (em. NIOD/UU)). De redactieraad kwam in 2021 niet bij
elkaar.

Lemmata

De website van het Digitaal Vrouwenlexicon wordt nog altijd regelmatig geraadpleegd: 226.365
pageviews in 2021. Er werden zes nieuwe lemmata gepubliceerd, te weten Maria Witteveen,
Hendrika van Gelder, Anna Nassau Noordewier, Elisabeth Koeten-Ooms, Cor van Kuffeler en
Albertine Francken. Vermeldenswaard is dat het lemma van Koeten-Ooms is gepubliceerd in
samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam, dat speciale aandacht wilde vestigen op dit
eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Schiedam.

Financiën

Zie het financieel jaarverslag.

Communicatie

In 2021 is een nieuwsbrief uitgebracht (een link naar oude nieuwsbrieven is te vinden op de pagina
https://www.1001-vrouwen.nl/contact). Regelmatig (gemiddeld zo’n drie keer per week) kwamen
reacties op bestaande lemmata binnen: belangstellenden zochten contact met de auteur van het
lemma (deze mails werden doorgestuurd naar de auteur), vroegen om gebruik van het beeld bij een
lemma (ze werden doorgestuurd naar rechthebbenden) of kwamen met een aanvulling of correctie
op een bestaand lemma (correcties werden alleen met instemming van de auteur aangebracht). De
projectleider handelde deze reacties af – waar nodig in overleg met de auteur.

