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stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen 
p/a: Emauslaan 6, 2012 PH  Haarlem 

JAARVERSLAG 2019  

  

Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2019: 

Marianne Wehmeijer: voorzitter  
Ilma de Vries: penningmeester  
Mirjam Tjou-Tam-Sin: secretaris  
Thijs Evers: algemeen lid  
Anne-Marie Donders: algemeen lid  
Jaap Hulscher: algemeen lid  

 

Bestuurlijke zaken  

Het bestuur van de stichting heeft in 2019 vijf keer vergaderd en wel op 25 januari, op 17 juni, op 7 
augustus, op 9 september en tenslotte op 29 november. Bovendien heeft het bestuur zich in een 
aantal bijzondere zittingen gebogen over een omschrijving van een nieuwe doelstelling van de 
stichting. Deze heroverweging was noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke doelstelling gekoppeld was 
aan de exploitatie van de panden Kenaupark 6 en 8 te Haarlem. Die twee panden zijn in september 
2018 verkocht aan Stadsherstel Amsterdam met behoud van de bestemming, die steeds op de panden 
heeft berust, bewoning door alleenstaande vrouwen. Wel was door de verkoop een additioneel 
kapitaal verworven door de stichting. De wijze, waarop dit kapitaal in de toekomst wordt ingezet, is 
door het bestuur in een nieuwe doelstelling vastgelegd. Daarbij zijn tevens de statuten van de 
stichting in zijn totaliteit geactualiseerd en notarieel vastgelegd.  

Naast het herschrijven van de statuten is ook intensief gezocht naar de juiste manier om het kapitaal 
op een veilige en duurzame wijze onder te brengen, zodat voor lange tijd aan de nieuw geformuleerde 
doelstellingen inhoud kan worden gegeven. Aan het eind van het verslagjaar zijn de nieuwe statuten 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is een start gemaakt met de stichting nieuwe stijl, 
waarbij ook de bestuurssamenstelling is gewijzigd. Per 31 december zijn de bestuursleden mevrouw 
Donders en de heer Evers afgetreden. De overige bestuursleden zetten hun bestuurslidmaatschap 
voort in dezelfde functieverdeling.  

Tenslotte is door het bestuur in 2019 gewerkt aan een nieuw beleidsplan en aan een nieuwe website, 
beide vanzelfsprekend in relatie met de nieuw omschreven doelstellingen. Om kennis te nemen van 
de hierboven genoemde nieuwe doelstellingen en statuten kan het bestuur nu verwijzen naar de 
nieuwe website.  

Financiële zaken  

Het jaar 2019 heeft zich gekenmerkt als het eerste jaar zonder huurinkomsten. Het kapitaal van de 
stichting is onder aanvulling van de opbrengst van de verkoop van de panden Kenaupark 6 en 8 
gedurende 2019 vastgezet en het bestuur heeft zich, zoals hiervoor omschreven, ingezet om dit 
kapitaal veilig en duurzaam onder te brengen. Dit jaarverslag is door het bestuur van de stichting 
VVDV op 11 juni 2020 goedgekeurd. 


