
SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2020 van de STICHTING VOOR VROUWEN DOOR VROUWEN 

Inleiding 

Het jaar 2020 is door een aantal factoren een bijzonder jaar geworden voor de s7ch7ng Voor 
Vrouwen Door Vrouwen ( VVDV) . Allereerst was daar de nieuwe start die de s7ch7ng kon maken op 
basis van nieuw geformuleerde doelstellingen, maar tegelijker7jd werd de wereld overvallen door de 
coronapandemie. De maatregelen, die deze pandemie opriep, maakte een normaal func7oneren van 
de s7ch7ng onmogelijk, zowel interne beleidsvoering als externe contactlegging werden erns7g 
bemoeilijkt. Een las7g beginjaar dus voor een s7ch7ng die een nieuwe start wil maken. 

Bestuurlijke zaken 

Nadat op 19 december 2019 de nieuwe statuten waren vastgesteld, kwam het bestuur op 13 februari 
weer bij elkaar om de verdere stappen te bespreken op de nieuw ingeslagen weg van 
vermogensfonds met nieuw omschreven doelen. Om bekendheid te geven aan de nieuwe vorm van 
de s7ch7ng was al op 13 januari de nieuwe website life gegaan, waarbij het belangrijkste element 
bestond uit de mogelijkheid via een aanvraag een dona7e aan te vragen voor een binnen de nieuwe 
doelstellingen passend ini7a7ef. 

Die vorm van de website en de juiste formuleringen van de teksten daarop was een regelma7g 
terugkerend onderwerp in de vergaderingen, die in 2020 plaatsvonden, na 13 februari nog op 11 juni, 
op 23 juli en tensloKe op 22 oktober. TensloKe eindigde deze zoektocht naar een nieuw web imago in 
de formulering van een nieuwe opdracht om de website en de daarin gebruikte beelden en teksten 
een meer toegankelijk en aansprekend format te geven. Naar verwach7ng zal deze nieuwe opzet in 
het tweede kwartaal van 2021 online gaan. 

De s7ch7ng werd met terugwerkende kracht op 22 januari 2020 al aangewezen als ANBI, maar het 
bestuur besloot ook om lid te worden van het FIN en te bezien of inschrijving in het UBO register 
mogelijk zou zijn.  Om de zaken volgens goed bestuur op orde te hebben is studie gedaan naar de in 
de governance code aangegeven aanbevelingen om die te implementeren in de wijze van besturen 
en verslaglegging van de s7ch7ng. TensloKe is het secretarieel jaarverslag 2019 in de loop van 2020 
op de website geplaatst. 

Financiële zaken 

Het bestuur is in het jaar 2020 ac7ef bezig geweest het vermogen op een juiste wijze onder te 
brengen bij degelijke financiële instellingen en daarbij met één vermogensbeheerder afspraken te 
maken over de wijze van beleggen van een groot deel van het vermogen. Deze vermogensbeheerder 
brengt per kwartaal verslag uit van de vermogensontwikkeling. Op deze wijze meent het bestuur de 
juiste stappen te hebben genomen om het vermogen in stand te houden en de dona7es te kunnen 
garanderen die jaarlijks gedacht zijn te verstrekken. 

De penningmeester presenteerde met coronavertraging in oktober de jaarcijfers met daarbij een 
goedkeurende verklaring van de accountant. In de vergadering van 22 oktober werd deze in het 
bestuur behandeld. Het bestuur verleende de penningmeester decharge voor deze stukken en de 
financiële jaarrekening 2019 werd met dank aan de penningmeester vastgesteld en vervolgens 
gepubliceerd op de website. 



DonaIes 

Helaas kon door de eerder gemelde coronaproblema7ek in beperkte mate een start worden gemaakt 
met het verstrekken van dona7es. Wel werd door het bestuur vastgesteld dat het verstrekken van 
dona7es 7jdelijk ook mogelijk zou zijn aan privé personen, dit in afwijking van de statuten. Hierin 
worden alleen rechtspersonen aangegeven als mogelijke aanvrager van een dona7e. Toch kon in een 
enkel geval een giU worden verstrekt en besloot het bestuur sponsor te willen zijn van de Carla 
Atzema Sorop7mist Prijs, een persprijs voor journalis7eke producten over vrouwenrechten. 

Om het aanvragen meer toegankelijk te maken en tegelijker7jd de doelen ook specifieker benoemd 
te krijgen en dat in een bij dit 7jdsgewricht passend jasje,  is besloten de website te vernieuwen. 
Zoals eerder vermeld zal deze in het tweede kwartaal 2021 op het web verschijnen. 

TensloJe 

Het bestuur hecht er waarde aan om in dit eerste jaar, dat de s7ch7ng met een nieuwe doelstelling 
van start is gegaan, allen die aan het tot stand komen van deze opzet hebben meegewerkt en daarbij 
gevraagd en ongevraagd hun adviezen hebben ingebracht, te bedanken voor hun inbreng. Tevens zijn 
wij het Sint Jacobs Godshuis dank verschuldigd voor het blijvend gebruik van hun postadres. Het 
bestuur richt nu haar blik op 2021 om voortvarend de nieuw ingezeKe weg door te zeKen. 
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