Stichting 1001-Vrouwen: Jaarverslag 2019
(EK/2-3-2020)

Inleiding
Op 9 maart 2019 werd ter afsluiting van de grote tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste eeuw een
feestelijke finissage georganiseerd in het Amsterdam Museum. Bezoekers (ca honderd) konden een
van de panelen bemachtigen door mee te doen aan een quiz. De tentoonstelling trok ruim 80.000
bezoekers. Met de afsluiting van de tentoonstelling kwam er formeel een eind aan deel 2 van het
project DVN/ 1001-Vrouwen: de twintigste eeuw.

Projectteam in 2019
Els Kloek
Marloes Huiskamp
Katja Krediet

projectleider
redacteur
communicatie

Bestuur in 2019
Het bestuur kwam in 2019 één keer bijeen: op 27 april 2019. Dit was een afsluitende bijeenkomst.
Ter vergadering werd vastgesteld dat met het voltooien van het boekproject 1001 Vrouwen in de
20ste eeuw de overeenkomst van opdracht tussen de stichting als opdrachtgever en Els Kloek als
opdrachtnemer feitelijk afgesloten.
Met ingang van 1 juli vond een bestuurswisseling plaats. Onder grote dankzegging traden af:
Marieke Bemelman (voorzitter) , Louise van der Kaaden (penningmeester), Anita de Casparis, Just
Enschedé en Esther Scholten. Het nieuwe (kleinere) bestuur bestaat uit:
Els Kloek:
voorzitter
Fernie Maas:
secretaris/penningmeester
Wim Hupperetz :
lid

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit prominente personen op maatschappelijke sleutelposities.
Het comité telde in 2019 26 personen.

Redactieraad
De samenstelling van de redactieraad bleef in 2019 ongewijzigd (te weten Mieke Aerts (UvA), Carla
van Baalen (RU) en Marjan Schwegman (em. NIOD/UU)). Omdat het boek 1001 Vrouwen in de 20ste
eeuw reeds in 2018 was voltooid, is de redactieraad in 2019 niet bij elkaar gekomen.

Productie van lemmata
In het jaar 2019 zijn op de website van het Digitaal Vrouwenlexicon negen nieuwe lemmata
gepubliceerd, te weten: Jeanne Merkus, Hannie van Leeuwen, Cornélie Noordwal, Agnes Jama, Darja
Collin, Netty Heyligers, Fie Werkman, Bertha Cost Budde en Mien Sneevliet-Draaijer.

Financiën
Zie het financieel jaarverslag.

Communicatie
In 2019 zijn twee nieuwsbrieven verstuurd: in februari en in oktober. (een link naar oude
nieuwsbrieven is te vinden op de pagina https://www.1001-vrouwen.nl/contact). Ook via de sociale
media werd het publiek op de hoogte gehouden. Aantallen volgers: 1354 (twitter) en 974 (FB).

Optredens en lezingen
Projectleider Els Kloek hield in 2019 dertig lezingen over 1001 Vrouwen. Ook gaf zij tal van
rondleidingen in het Amsterdam Museum en gaf zij interviews aan diverse media (radio,
tijdschriften).

