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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 zoals de Rosa Manus lezing. 

 

Activiteiten en projecten waarbij het Aletta Jacobs Fonds betrokken is geweest in 2020: 

- Onderwijspakket De lessen van Dolle Mina: er is een lespakket met 4 kennisclips voor het 

middelbaar onderwijs gefinancierd, waarmee de actuele betekenis van thema’s waarmee 

Dolle Mina zich heeft bezig gehouden vorm zijn gegeven. Dit project loopt van eind 2020 tot 

en met 8 maart 2021, als de lancering op scholen zal plaatsvinden. 

- Het archief van M. van Rappard dat is ontvangen door Atria, heeft een financiering 

ontvangen vanuit het Aletta Jacobs Fonds om dit archief door de archivaris te ontsluiten, 

ordenen en toe te voegen aan de collectie van Atria. 

https://atria.nl/
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- Het bestuur heeft €10.000,- vrijgemaakt om te investeren in eigen fondsenwervende 

activiteiten waaronder communicatie rondom nalaten aan het Aletta Jacobs Fonds en het 

werven van nieuwe donateurs.  

Bestuursactiviteiten: 

- Het bestuur van het Aletta Jacobs Fonds is bijeengekomen op 30 maart, 22 juni, 5 oktober en 

14 december 2020. 

- In het bestuur hebben wisselingen plaatsgevonden; twee bestuursleden hebben afscheid 

genomen en er is een nieuw bestuurslid welkom geheten. 

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

 

Doelstelling 2021 
Het Aletta Jacobs Fonds bouwt in 2021 voort aan de professionalisering van het fonds, zowel 

inhoudelijk en strategisch (het wat, waarom en hoe) als bestuurlijk.   

 

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 2021 

De begroting voor het jaar 2021 is, gezien de geringe activiteiten van het fonds in 2020, gelijk 

gehouden aan die van 2020. 

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 
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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 22-06-2020 

F. de Pater Lid 05-10-2020 05-10-2026 

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

 

De bestuurders zijn onbezoldigd. 
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

Nog te vorderen donatie -                       1.928                   Reserves en bestemmingsfondsen

Liquide middelen Aletta Jacobs Fonds 105.892                    32.373                

Rentemeerrekening 20.283                 54.880                 Thil ten Cate Fonds 12.679                      12.679                

Rekening courant 134.880              8.482                   

155.163              65.290                 118.571                    45.052                

Kortlopende schulden

Nog te betalen toekenningen 35.020                      20.000                

Nog te betalen kosten 1.572                         238                      

36.592                      20.238                

Totaal 155.163              65.290                 Totaal 155.163                    65.290                

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

2020 2020 2019

Baten:

Baten van particulieren 110.243              8.000                   19.646          

Som van de baten

Lasten

Besteed aan doelstellingen 35.021                 10.000                 70.928          

Kosten beheer en administratie 1.703                   200                       450                

Som van de lasten 36.724                 10.200                 71.378          

Saldo voor financiële baten en lasten 73.519                 -2.200                 -51.732        

Financiële baten en lasten -                            15                         -                     

Resultaat boekjaar 73.519                 -2.185                 -51.732        

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/ontrekking aan:

Aletta Jacobs Fonds 73.519                 5.136            

Thil ten Cate Fonds -                            -2.500          

E schrijverfonds -                            -54.368        

73.519                 -51.732        
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3. TOELICHTING OP DE JAARREKENING OVER 2020 

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. 
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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 2020 

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.  

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.  

 

Geoormerkte gift Martine van Rappard  

Deze donatie is afkomstig uit de nalatenschap van Martine van Rappard. De middelen mogen 

uitsluitend worden aangewend voor de archiefcollectie van Stichting Atria in het algemeen. 

 

Geoormerkte gift mevrouw van Mens-Verhulst 

Mevrouw van Mens-Verhulst heeft een donatie gedaan aan het Aletta Jacobs Fonds met een 

specifieke bestemming: 

a) de door mevrouw van Mens-Verhulst in 2008/9 en 2020 aangeleverde stukken en 

b) in het verlengde daarvan: het thema "vrouwenhulpverlening" en aanverwante onderwerpen zoals 

vrouwengezondheidszorg, sekse- en genderspecifieke dan wel - relevante gezondheidszorg. 

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 2020 betreft dit toekenningen 
voor een totaal bedrag van € 32.020,- zoals beschreven onder reserves en fondsen. 
 
- Lespakket ‘De lessen van Dolle mina’: € 10.000,- 
- Archiefwerkzaamheden M. van Rappard: € 24.204,- 
- Goed Nalaten / Theo Hesen: € 816,- 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

Baten van particulieren 

Over 2020 is een bedrag aan donaties van € 110.031  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 2020 is een 1% van de totale donaties in 

rekening gebracht ofwel € 1.102 verhoogd met 21% btw (2019: € 197). Daarnaast zijn er bankkosten 

en kantoorkosten gemaakt. 

 

Beloningen bestuurders 

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

Analyse verschillen begroting 2020 en realisatie 2020 

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 

 Er is een nalatenschap van €100.000 ontvangen. Door het onvoorspelbare karakter van 

nalatenschappen, zijn deze niet de afgelopen jaren niet begroot. 
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Verloop fondsen 

 

 

Resultaatverdeling 

Het resultaat 2020 ad €  73.519 positief wordt als volgt verdeeld: 

 € 

Aletta Jacobs Fonds 73.519 

Onttrekking Thil ten Cate Fonds 0 

  

Resultaat 2020 73.519 
 

Vaststelling jaarrekening 

Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in haar vergadering van 22 juni 2021 

A. van den Brink Voorzitter 

M. Septer Penningmeester 

F. de Pater Lid 

  

M. Spaan Secretaris 

 

Overige gegevens: verloopoverzicht fondsen

31-12-2019 donaties toekenningen Overboeking kosten 31-12-2020

€ € € € € €

Aletta Jacobs Fonds:

Vrij besteedbaar 16.873               8.243                  -10.813              10.000               -1.703                22.600               

Archiefcollectie Atria algemeen 100.000             -24.208              75.792               

Mevrouw van Mens - Verhulst 2.000                  2.000                  

Oral History 5.000                  5.000                  

Literatuuronderzoek 3de wereld 10.000               -10.000              -                      

Rosa Manuslezing 500                     500                     

Totaal Aletta Jacobs Fonds 32.373               110.243             -35.021              -                      -1.703                105.892             

Thil ten Cate Fonds 12.679               -                      12.679               

E. Schrijversfonds -                      -                      -                      

Totaal reserves en fondsen 45.052               110.243             -35.021              -                      -1.703                118.571             


