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Bestuursverslag  

Algemeen 

Het Aletta Jacobs Fonds is opgericht op 12 november 2015 en  gevestigd te Amsterdam. Het Fonds 

staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 855731175. Het doel van het 

fonds is een bijdrage te leveren aan vrouwengeschiedenis, feminisme, gender- en vrouwenstudies in 

alle maatschappelijke en etnische diversiteit. Naast het Aletta Jacobs Fonds bestaan er een tweetal 

bij testamentaire beschikking opgerichte Fondsen op naam: het Thil ten Cate Fonds en het  

E. Schrijversfonds. 

Het fonds beschikt over de ANBI status onder het RSIN nummer 8557 31 175. 

Doelstellingen Aletta Jacobs Fonds 
De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan vrouwengeschiedenis, emancipatie, 

feminisme, gender- en vrouwenstudies, in alle maatschappelijke en etnische diversiteit. 

 

Samenwerking met Atria 

Als meisjes en vrouwen, mannen en jongens zich in alle vrijheid kunnen ontplooien wint heel de 

samenleving. Als iedereen kan leven zonder beperkingen door afkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of 

genderrollen en zonder angst voor geweld of sociale terechtwijzingen, wint heel de samenleving. 

 

Het Aletta Jacobs Fonds steunt deze verandering door bijzondere projecten van Atria mogelijk te 

maken. Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis verzamelt, beheert, en deelt 

het erfgoed van vrouwen. Als nationaal kennisinstituut zet Atria zich in voor gelijke behandeling van 

vrouwen en mannen in al hun diversiteit.  

 

Rol van het Aletta Jacobs Fonds in de samenwerking met Atria 

- Het fungeren als bestuur of als beheerder van andere fondsen met een doel dat verenigbaar 

is met het doel van de onderhavige stichting. Het bestuur besluit over toekenning of 

afwijzing van een fondsaanvraag. 

- Het werven en beheren van financiële middelen. 

- Het besteden van ter beschikking staande middelen, zoals het verstrekken van subsidies, 

leningen en garanties. 

 

Prijzen en lezingen 

Het fonds heeft een specifieke rol bij het instellen van prijzen en lezingen. In het bijzonder de 

jaarlijkse Rosa Manus Lezing.  

 

Met de Rosa Manuslezing willen we wetenschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor 

vrouwen- en gendergeschiedenis vanuit een internationaal perspectief kritisch belichten. De Rosa 

Manuslezing is een eerbetoon aan een vrouw die van historische betekenis is geweest voor de 

ontwikkeling van de positie van vrouwen, zowel als politiek volwaardige burgers als in de 

geschiedwetenschap.  

 

Rosa Manus (1881–1942) speelde een cruciale rol in de vrouwenkiesrecht-beweging en de 

vredesbeweging, zowel nationaal als internationaal. Ze was in 1935 een van de oprichters van het 

Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV), de voorloper van het huidige Atria-archief. 

 

https://atria.nl/
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Activiteiten en projecten waarbij het Aletta Jacobs Fonds betrokken is geweest in 2019: 

- Afronding van de werkzaamheden aan het archief van mevrouw Elka Schrijver, zodat dit 

archief beschikbaar komt voor onderzoek door middel van tijdelijke werkzaamheden van een 

tweede archivaris bij Atria. Hiervoor zijn nu alle middelen uit het Schrijverfonds in 2019 

ingezet.  

- NRC Charity awards: het Aletta Jacobs Fonds is in April 2019 geselecteerd uit ruim 400 goede 

doelen om met 19 andere doelen mee te dingen naar deze prijs. Hiervoor is met behulp van 

studentes van de Willem de Kooning academie een nieuwe beeldcampagne gemaakt: ‘Zolang 

het nodig is, schrijven we op onze buik’, geïnspireerd op de geschiedenis. 

- “De stad was van ons” : radicaal feminisme om de jaren ’70, geproduceerd door Netty van 

Hoorn. Naast de eerder toegekende garantstelling is een extra bijdrage toegekend om een 

extra interview te kunnen realiseren. Op 4 juni vond de besloten première plaats in het 

Ketelhuis in Amsterdam. 

- Het project ‘100 jaar Vrouwenkiesrecht’, uitmondend in de tentoonstelling in de OBA, 

geopend op 27 september 2019. 

- Aletta Jacobs Onderwijspakket: er zijn vier kennisclips voor het middelbaar onderwijs gereed 

gekomen, waarmee de actuele betekenis van thema’s waarmee Aletta Jacobs zich heeft 

bezig gehouden vorm zijn gegeven. Deze zijn op 27 september gelanceerd. 

- Rosa Manus lezing 2019, 3 oktober 2019: A centenary of Dutch universal suffrage, or Gender 

and the policies of history and memory, Prof. dr. Mineke Bosch. 

- “Alles ging op slot”, kinderarbeid van Meisjes bij de Zusters van de Goede Herder: netwerk 

van de voorzitter van het AJF actief ingezet ten behoeve van de fondswerving voor dit 

project. De lancering van deze Oral History Films vond begin 2020 plaats. 

Bestuursactiviteiten: 

- Het bestuur van het Aletta Jacobs Fonds is bijeengekomen op 1 februari, 8 april, 9 september 

en 25 november 2019.  

- In het bestuur hebben wisselingen in de secretarisfunctie plaatsgevonden vanwege 

vertrek/komst van medewerkers bij Atria. 

- De voorzitter is betrokken geweest bij de werving van een fondsenwerver bij Atria, heeft 

kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, heeft overleg gehad met 

de vertrekkende directeur-bestuurder en kennisgemaakt met haar opvolger. 

- De voorzitter en penningmeester hebben in dit jaar regelmatig bilaterale contacten 

onderhouden met medewerkers van Atria inzake het Aletta Jacobs Fonds. Na de komst van 

de fondsenwerver is de administratie vernieuwd en toekomst bestendig gemaakt. Ook wordt 

een nalatenschapscampagne voorbereid en is het contact met de donateurs hernieuwd. 

- De samenwerkingsovereenkomst tussen het fonds en Atria is opnieuw vormgegeven. 

- Jaarverslag, jaarrekening en begroting 2020 zijn opgemaakt en vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling 2020 
Het Aletta Jacobsfonds bouwt in 2020 voort aan de professionalisering van het fonds, zowel 

https://alettajacobsfonds.nl/wie-zijn-we
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inhoudelijk en strategisch (het wat, waarom en hoe) als bestuurlijk.  Begin 2020 implementeren we 

een CRM-systeem voor de donateursadministratie. 

 

Werving  

Om een grotere bijdragen te leveren aan onze missie en de impact in de maatschappij te vergroten, 

wil het fonds haar financiële inkomsten vergroten. Meer inkomsten betekent meer belangrijke 

projecten die het fonds kan steunen. En dus meer impact voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. 

Doel is om over maximaal vijf jaar op jaarbasis €100.000 aan donaties en/of legaten te verwerven.  

We leggen onze focus op: 

- Sterker betrekken van de feministische community bij het werk van het fonds 

- Werven van vrienden van Aletta (donateurs) 

- Communiceren over nalaten aan het Aletta Jacobs Fonds 

- Presentaties, lezingen en rondleidingen door het archief van Atria 

- Deelname aan GivingTuesdayNL 

Begroting 2020 

De begroting voor het jaar 2020 is, gezien de geringe activiteiten van het fonds in 2019, gelijk 

gehouden aan die van 2019. 

Beheer vermogen 
Het vermogen van de Stichting Aletta Jacobs Fonds wordt aangehouden op een bankrekening. Gezien 

de huidige bescheiden stand van het vermogen wordt dit niet belegd; het wordt aangehouden op 

een rentedragende rekening.  

 

Besteding vermogen 
De stichting besteedt haar financiële middelen aan projecten/activiteiten die een bijdrage leveren 

aan vrouwengeschiedenis, emancipatie, feminisme, gender- en vrouwenstudies, in alle 

maatschappelijke en etnische diversiteit. Dit gebeurt door middel van: 

- het verstrekken van subsidies, leningen en garanties 

- het financieren van prijzen en lezingen, waaronder de jaarlijkse Rosa Manus Lezing 

Governance 

Samenstelling bestuur 

 

Naam Functie Datum 
aantreden 

Datum 
aftreden 

    

A. van den Brink Voorzitter 8-8-2018 8-8-2024 

M. Septer Penningmeester 8-8-2018 8-8-2024 

A. Koranteng-Kumi Lid 12-11-2015 23-06-2020 

I. Verheul Lid 12-11-2015 1-1-2020 

M. Spaan Secretaris 01-01-2020 01-01-2026 

 

De bestuurders zijn onbezoldigd. 

 

  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Nog te vorderen donatie 1.928                             -                       Reserves en bestemmingsfondsen

Liquide middelen Aletta Jacobs Fonds 32.373                                29.607                

Rentemeerrekening 54.880                          104.880              Thil ten Cate Fonds 12.679                                15.179                

Rekening courant 8.482                             11.904                 E. Schrijversfonds -                                       54.368                

65.290                          116.784              

45.052                                99.154                

Kortlopende schulden

Nog te betalen toekenningen 20.000                                17.500                

Nog te betalen kosten 238                                      130                      

20.238                                17.630                

Totaal 65.290                          116.784              Totaal 65.290                                116.784              

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Begroting Realisatie Realisatie

€ € €

2019 2019 2018

Baten:

Baten van particulieren 8.000,00€                    19.646                 8.050            

Som van de baten

Lasten

Besteed aan doelstellingen 10000 70.928                 17.020          

Kosten beheer en administratie 200 451                       209                

Som van de lasten 10200 71.379                 17.229          

Saldo voor financiële baten en lasten -2200 -51.732               -9.179          

Financiële baten en lasten 15 -                       13                  

Resultaat boekjaar -2185 -51.732               -9.166          

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/ontrekking aan:

Aletta Jacobs Fonds 5.136                   834                

Thil ten Cate Fonds -2.500                 -10.000        

E schrijverfonds -54.368               

-51.732               -9.166          
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3. TOELICHTING OP DE JAARREKENING OVER 2019 

GRONDSLAGENVOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor de verslaggeving van het Fonds wordt de Richtlijn 

voor de Jaarverslaggeving C2 Kleine fondsenwervende organisaties toegepast. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend  

aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor oninbaarheid. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een looptijd van één jaar. Van een toekenning is sprake nadat het 

bestuur hierover een besluit genomen heeft en dit kenbaar heeft gemaakt aan de ontvanger, 

waardoor een feitelijke verplichting ontstaat. Deze verplichting wordt op de balans als schuld 

opgenomen.  

Reserves en fondsen 

Het Fonds is gehouden dit vermogen slechts aan te wenden in overeenstemming met de doelstelling 

waartoe deze in het leven is geroepen. Er wordt daarom gesproken over reserves en fondsen in 

plaats van over eigen vermogen.  

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten ten behoeve van de 

doelstelling en de kosten van de eigen organisatie over het jaar. Ontvangsten en uitgaven worden 

toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De giften worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn ontvangen. Kosten en verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. 

Meerjarige schenkingen worden niet als vorderingen opgenomen. 

Resultaatverdeling 

Het netto resultaat wordt als volgt verdeeld: de giften en de gedane uitkeringen worden ten gunste 

of ten laste van het desbetreffende bestemmingsfonds gebracht. De overige baten en de kosten 

eigen organisatie worden – gezien de geringe omvang ervan – ten gunste of ten laste van het Aletta 

Jacobs Fonds gebracht. 

 



8 
 

 

Baten uit nalatenschappen 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

Reserves en fondsen           

Aletta Jacobs Fonds 

Het Aletta Jacobs Fonds valt uiteen in een gedeelte dat vrij besteedbaar is en een deel waarvoor 

geoormerkte giften zijn ontvangen. In 2018 is een bedrag van € 7.500 als garantstelling voor het 

project Ontwikkeling Kennisclips Aletta Jacobs toegekend aan de Stichting ATRIA . Daarnaast is een 

bedrag van € 480 teruggevloeid naar het Fonds in verband met onderbesteding bij een project. Voor 

het fonds bestemd voor oral  history zijn geen aanvragen ontvangen in 2018.  De bestemmings-

reserve 80 voor 80 is geoormerkt voor het bewerken van het archief van mevrouw W. Postumus-van 

der Goot, een van de oprichtsters van het IIAV.  Verder is er een geoormerkte gift ontvangen voor 

literatuuronderzoek in de derde wereld. 

Thil ten Cate Fonds 

Dit fonds is afkomstig uit de nalatenschap van Thil ten Cate. De middelen uit het fonds mogen 

uitsluitend worden aangewend voor werkzaamheden binnen het kader van de bibliotheek en/of 

archief van Stichting ATRIA en zo mogelijk toegespitst op vrouwen boven de vijftig. In 2018 is hieruit 

een bedrag van € 10.000 toegekend aan Stichting ATRIA als garantstelling voor het project “De rol 

van lesbische vrouwen in de radicaal feministische vrouwenbeweging in de jaren ’70 en ’80 in 

Amsterdam, een documentaire”. 

In 2019 is voor extra interviews een extra bijdrage toegekend van €2.500. 

E. Schrijverfonds 

Dit fonds is ontstaan uit de nalatenschap van mevrouw E. Schrijver in 1996 tezamen met haar archief. 

De middelen uit dit fonds mogen worden ingezet voor het beheer (digitaliseren, op microfilm zetten 

e.d.) en bestudering van o.a. haar archief. Dit archief mag 50 jaar na haar overlijden openbaar 

worden gemaakt. 

Afronding van de werkzaamheden aan het archief van Mw. Elka Schrijver, zodat dit archief 

beschikbaar komt voor onderzoek door middel van tijdelijke werkzaamheden van een tweede 

archivaris bij Atria. In 2019 zijn alle middelen uit het Schrijverfonds (€ 54.368) hiervoor ingezet.  

In de bijlage is een verloopoverzicht van de diverse fondsen opgenomen. 

Nog te betalen toekenningen 

Bedragen die door het bestuur zijn toegekend worden verantwoord als kortlopende schulden. 

Betalingen vinden plaats na afloop van het project. Per 31 december 2019 betreft dit toekenningen 

voor een totaal bedrag van € 20.000 zoals beschreven onder reserves en fondsen. 

-Kennisclips €7.500 (toezegging 2018) 

-Lesbische vrouwen adam (Docu De stad was van ons) € 10.000 (toezegging 2018) en extra € 2.500 

(toezegging 2019) 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

Baten van particulieren 

Over 2019 is een bedrag aan donaties van € 19.646 ontvangen.  

Beheer en administratie 

Tussen Stichting ATRIA en het Aletta Jacobs Fonds is een samenwerkingsovereenkomst gesloten over 

de kosten van ondersteuning door ATRIA aan het Fonds. Dit betreft een percentage van de jaarlijkse 

donaties. Over 2019 is een 1% van de totale donaties in rekening gebracht ofwel € 197 verhoogd met 

21% btw (2018: € 79). 

 

Beloningen bestuurders 

Conform de statuten is aan de bestuurders over het boekjaar geen beloning toegekend.  

Analyse verschillen begroting 2019 en realisatie 2019 

De afwijkingen tussen begroting en realisatie kunnen als volgt worden toegelicht.  

 

 Baten van particulieren, hogere realisatie in verband met ingezette acties tot verhoging van 

opbrengsten 

 Besteed aan doelstelling, uitnutting van het E. Schrijversfonds en het omzetten van een 

garantie van € 10.000 in een toezegging voor het project “De rol van lesbische vrouwen in de 

radicaal feministische vrouwenbeweging in de jaren ’70 en ’80 in Amsterdam, een 

documentaire”. 
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Verloop fondsen 

 

 

Resultaatverdeling 

Het resultaat 2019 ad € 51.732 negatief wordt als volgt verdeeld: 

 € 

Aletta Jacobsfonds 5.136 

Onttrekking Thil ten Cate 
Fonds 

(2.500) 

Onttrekking E. Schrijversfonds (54.368) 

  

Resultaat 2019 (51.732) 

 

Vaststelling jaarrekening 

Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in haar vergadering van 22 juni 2020 

A. van den Brink Voorzitter 

M. Septer Penningmeester 

A. Koranteng-Kumi Lid 

M. Spaan Secretaris 

 

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31-12-2018 donaties toekenningenkosten 31-12-2019

Aletta Jacobs Fonds:

Vrij besteedbaar 10.047        7.146        -320          16.873        

80 voor 80 4.060          -4.060      -               

Oral History 5.000          5.000           

Literatuuronderzoek 3de wereld 10.000        10.000        

Rosa Manuslezing 500              500              

100 jr vrouwenkiesrecht -               12.500     -12.500    -               

Totaal Aletta Jacobs Fonds 29.607        19.646     -16.560    -320          32.373        

Thil ten Cate Fonds 15.179        -2.500      12.679        

E. Schrijversfonds 54.368        -54.368    -               

Totaal reserves en fondsen 99.154        19.646     -73.428    -320          45.052        


