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Beleidsplan Stichting Aletta Jacobs Fonds 2020 

 

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

fonds, zowel 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 

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 

Bestuur Stichting Aletta Jacobs Fonds 

Het bestuur van het Aletta Jacobs Fonds is nauw betrokken bij de missie van Atria. De verbinding met 

Atria wordt vormgegeven met de secretarisfunctie in het bestuur. De samenstelling van het bestuur 

ziet er als volgt uit: 

 

- Aleid van den Brink - voorzitter 

- Marjo Septer -  penningmeester 

- Monique Spaan -  secretaris (vanuit Atria) 

- Ama Koranteng- Kumi -  lid 

- Ingeborg Verheul  - (tm maart 2020) 

  


