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Beleidsplan	  2019-‐2023	  
	  
	  

1	  	  Inleiding	  
 
De	  Stichting	  Wilhelmina	  Drucker	  Fundatie	  (hierna:	  WDF,	  of:	  Fundatie)	  is	  opgericht	  op	  12	  juli	  2002.	  	  
Het	  vermogen	  van	  de	  WDF	  wordt,	  onder	  meer,	  opgebouwd	  uit	  schenkingen.	  De	  Fundatie	  zal	  de	  
opbrengsten	  van	  dit	  vermogen	  gebruiken	  om	  begunstigingen	  te	  doen	  in	  het	  kader	  van	  de	  statutaire	  
doelstelling.	  
	  
De	  WDF	  is	  opgericht	  voor	  onbepaalde	  tijd	  en	  zal	  haar	  activiteiten	  blijven	  uitoefenen	  zolang	  het	  
vermogen	  de	  Fundatie	  in	  staat	  stelt	  de	  statutaire	  doelstelling	  te	  realiseren.	  
	  
	  

2	  	  Werkzaamheden	  van	  de	  Fundatie	  
	  
2.1	  	  De	  statutaire	  doelstelling	  
	  
De	  statutaire	  doelstelling	  van	  de	  WDF	  luidt:	  

De	  Stichting	  stelt	  zich	  ten	  doel	  om,	  geïnspireerd	  door	  het	  leven	  en	  werk	  van	  Wilhelmina	  
Drucker	  (1847	  –	  1925),	  initiatieven	  te	  nemen	  en	  te	  ondersteunen	  –	  onder	  meer	  met	  behulp	  
van	  een	  daartoe	  te	  verwerven	  vermogen	  –	  die	  bijdragen	  aan	  het	  bewaren,	  bestuderen	  en	  
actueel	  maken	  van	  het	  19e	  en	  20e	  eeuwse	  erfgoed	  van	  de	  vrouwenbeweging	  in	  de	  breedste	  
betekenis	  opgevat.	  

Binnen	  dit	  statutaire	  kader	  tracht	  de	  Fundatie	  haar	  doelen	  voornamelijk	  te	  realiseren	  door	  het	  
(financieel)	  ondersteunen	  van	  historisch	  onderzoek,	  wetenschappelijke	  bijeenkomsten,	  de	  
totstandkoming	  van	  wetenschappelijke	  en	  populair-‐wetenschappelijke	  publicaties,	  alsmede	  voor	  de	  
doelstelling	  relevante	  activiteiten	  van	  culturele	  aard.	  
	  
2.2	  Het	  bestuur	  	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  WDF	  wordt	  gevormd	  door	  de	  volgende	  drie	  natuurlijke	  personen.	  	  
	  
Naam	   Functie	  
Mevrouw	  Dr.	  M.H.M.	  Everard	   Voorzitter	  
Mevrouw	  Dr.	  U.	  Jansz	   Secretaris	  
Mevrouw	  Mr.	  Y.	  van	  Zanten	   Penningmeester	  
	   	  
De	  bestuurders	  zullen	  voor	  hun	  werkzaamheden	  in	  principe	  geen	  vergoeding	  ontvangen.	  Op	  
incidentele	  basis	  kan	  het	  bestuur	  besluiten	  hiervan	  af	  te	  wijken.	  
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2.3	  Prioriteiten	  in	  de	  looptijd	  van	  dit	  beleidsplan	  
	  
In	  lijn	  met	  haar	  doelstelling	  heeft	  de	  WDF	  de	  afgelopen	  jaren	  initiatieven	  gesteund	  om	  het	  erfgoed	  
van	  de	  vrouwenbeweging	  zichtbaarder	  te	  maken	  (zie	  onder	  Projecten).	  Vergelijkbare	  initiatieven	  en	  
projecten	  hoopt	  de	  WDF	  in	  de	  toekomst	  te	  kunnen	  blijven	  subsidiëren.	  
	  
Een	  van	  die	  projecten	  betreft	  de	  bijzondere	  leerstoel	  ‘Politieke	  Geschiedenis	  van	  Gender	  in	  
Nederland’	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam,	  die	  de	  WDF	  sinds	  1	  januari	  2014	  subsidieert.	  
Daarmee	  is	  deze	  eerste	  leerstoel	  op	  het	  gebied	  van	  gendergeschiedenis	  in	  Nederland	  (opgericht	  in	  
2009),	  die	  in	  2013	  in	  zijn	  voortbestaan	  werd	  bedreigd,	  veilig	  gesteld	  en	  wordt	  de	  beoefening	  van	  
gendergeschiedenis	  als	  universitair	  specialisme,	  zoals	  dat	  zich	  sinds	  de	  jaren	  1970	  in	  Nederland	  
ontwikkeld	  heeft	  uit	  wat	  toen	  vrouwengeschiedenis	  heette,	  de	  komende	  jaren	  beschermd	  en	  
gestimuleerd.	  Als	  verworvenheid	  van	  de	  vrouwenbeweging	  van	  de	  jaren	  1970-‐1980	  –	  die	  zich	  als	  
verwijzing	  naar	  haar	  voorgeschiedenis	  de	  ‘tweede	  feministische	  golf’	  ging	  noemen	  –	  behoort	  
vrouwengeschiedenis	  als	  universitair	  specialisme	  dan	  ook	  tot	  het	  erfgoed	  van	  de	  vrouwenbeweging.	  
De	  eerste	  hoogleraar	  op	  deze	  Wilhelmina	  Drucker	  leerstoel,	  prof.	  dr.	  Mieke	  Aerts,	  vertrok	  in	  2015.	  
Haar	  opvolgster,	  prof.	  dr.	  Geertje	  Mak,	  is	  per	  1	  september	  2016	  voor	  vijf	  jaar	  benoemd.	  
	  
In	  het	  kader	  van	  vrouwen-‐	  en	  gendergeschiedenis	  is	  er	  onder	  invloed	  van	  de	  vrouwenbeweging	  van	  
de	  laatste	  decennia	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  veel	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  geschiedenis	  van	  de	  
eerste	  feministische	  golf,	  onderzoek	  dat	  ten	  dele	  ook	  in	  publicaties	  is	  vastgelegd.	  Om	  het	  dal	  na	  de	  
laatste	  golf	  zo	  klein	  mogelijk	  te	  laten	  zijn,	  wil	  de	  WDF	  eraan	  bijdragen	  dat	  de	  verzamelde	  kennis	  niet	  
verloren	  gaat.	  Daarom	  streeft	  zij	  ernaar	  die	  kennis	  in	  samenhangende	  vorm	  beschikbaar	  te	  stellen,	  
voor	  alle	  belangstellenden	  en	  daarmee	  ook	  voor	  de	  onderzoeksgemeenschap,	  onder	  meer	  via	  het	  
door	  de	  Fundatie	  geïnitieerde	  Wilhelmina	  Drucker	  Webmonument.	  Om	  Wilhelmina	  Drucker	  en	  de	  
eerste	  feministische	  golf	  waarin	  zij	  zo’n	  belangrijk	  aandeel	  had	  ook	  buiten	  de	  grenzen	  van	  Nederland	  
bekend	  te	  maken,	  zal	  deze	  website	  ook	  zoveel	  mogelijk	  in	  het	  Engels	  beschikbaar	  worden	  gesteld.	  De	  
komende	  jaren	  wil	  de	  WDF	  bevorderen	  dat	  de	  in	  december	  2015	  gelanceerde	  vernieuwde	  versie	  van	  
het	  Webmonument	  verder	  wordt	  uitgebouwd	  en	  gevuld	  met	  onderzoeksresultaten.	  
	  
Naast	  deze	  beide	  grotere	  projecten	  ondersteunt	  de	  WDF	  het	  doen	  van	  nieuw	  historisch	  onderzoek	  
en	  de	  verschillende	  manieren	  waarop	  dat	  onderzoek	  onder	  de	  aandacht	  van	  een	  groter	  publiek	  kan	  
worden	  gebracht,	  bijvoorbeeld	  middels	  debatten	  en	  congressen,	  publicaties	  in	  papieren	  en	  digitale	  
vorm,	  tentoonstellingen	  en	  andere	  wetenschappelijke	  en	  culturele	  manifestaties.	  Bij	  voorkeur	  gaat	  
het	  daarbij	  om	  initiatieven	  en	  projecten	  die	  het	  veld	  vernieuwen,	  grenzen	  verleggen,	  of	  nieuwe	  
punten	  op	  de	  onderzoeksagenda	  zetten.	  
	  
	  

3	  	  De	  wijze	  van	  fondsenwerving	  
	  
De	  WDF	  is	  een	  vermogensfonds	  en	  zal	  in	  beginsel	  geen	  fondsenwervende	  activiteiten	  ondernemen.	  
Het	  is	  mogelijk	  dat	  het	  vermogen	  van	  de	  Fundatie	  in	  de	  komende	  jaren	  verder	  zal	  toenemen	  door	  
additionele	  schenkingen,	  maar	  ook	  door	  subsidies,	  erfenissen	  en	  legaten.	  
	  
	  

4	  	  Beheer	  van	  het	  vermogen	  
	  
De	  WDF	  heeft	  nog	  geen	  dusdanig	  vermogen	  opgebouwd	  dat	  het	  beheer	  het	  beheer	  hiervan	  dient	  te	  
worden	  uitbesteed	  aan	  een	  professionele	  vermogensbeheerder.	  Zodra	  het	  vermogen	  daartoe	  
aanleiding	  geeft	  zal	  dit	  worden	  gerealiseerd,	  waardoor	  het	  bestuur	  in	  staat	  wordt	  gesteld	  zich	  
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volledig	  te	  richten	  op	  het	  realiseren	  van	  de	  statutaire	  doelstelling.	  Tegelijkertijd	  zal	  het	  bestuur	  
alsdan	  de	  verrichtingen	  van	  de	  beheerder	  nauwgezet	  volgen.	  
Het	  beleid	  van	  het	  bestuur	  inzake	  de	  beleggingen	  zal	  dan	  als	  volgt	  worden	  vastgelegd:	  

1. het	  risico	  van	  grote	  koersschommelingen	  beperken,	  derhalve	  een	  neutraal	  	  risicoprofiel;	  
2. het	  genereren	  van	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  inkomstenstroom	  uit	  de	  beleggingen	  in	  de	  vorm	  

van	  dividend	  en/of	  rente,	  waardoor	  het	  schenkingsbudget	  wordt	  gemaximeerd.	  
	  
	  

5	  	  De	  opbouw	  en	  besteding	  van	  het	  vermogen	  
	  
Het	  vermogen	  van	  de	  WDF	  wordt	  momenteel	  gevormd	  door	  periodieke	  giften.	  Het	  bestuur	  streeft	  
ernaar	  de	  jaarlijks	  ontvangen	  bedragen	  onmiddellijk	  uit	  te	  keren	  aan	  de	  daarvoor	  aangewezen	  goede	  
doelen.	  Er	  wordt	  hiervoor	  geen	  vast	  budget	  gehanteerd.	  Dit	  zal	  mogelijk	  in	  een	  later	  stadium	  
veranderen,	  als	  de	  hiervoor	  relevante	  factoren	  wijziging	  ondervinden,	  bijvoorbeeld	  als	  het	  
fondsvermogen	  door	  additionele	  schenkingen	  in	  omvang	  toeneemt,	  of	  de	  Fundatie	  langerlopende	  
verplichtingen	  wenst	  aan	  te	  gaan.	  In	  beginsel	  zal	  de	  Fundatie	  op	  dit	  vlak	  voorlopig	  terughoudend	  
optreden.	  	  
	  
Bij	  ontbinding	  van	  de	  WDF	  zal	  een	  eventueel	  batig	  saldo	  worden	  uitgekeerd	  aan	  een	  door	  het	  
bestuur	  aan	  te	  wijzen	  instelling	  met	  een	  gelijk	  of	  soortgelijk	  doel	  als	  dat	  van	  de	  Fundatie.	  


