Jaar ver s lag 2007
B es t u u r
S inds 20 december 2006 is het FemAr tMus eum s tatutair opger icht. Het bes tuur
bes taat uit:
Dr s . Agaath C.C. Witteman, voor zitter
Mr . Petr a Hemelaar , s ecr etar is
S ophia W.M. Fr ance, penningmees ter
Her ma G.A. Hofmeij er , lid
Nell P.J.B . T oemen, lid
Het bes tuur is in bes tuur s ver gader ing bij eengekomen op 19 j anuar i, 1 j uni en 1
november .
R aad van Aan bev eli n g en Advi es
De Raad van Aanbeveling en Advies bes taat uit Dr s . Lies beth B r andt Cor s tius ,
Mr . Gabi van Dr iem, Pr of. Dr . Maaike de Haar dt en S ylvia T oth. Z ij hebben op
ver zoek bes tuur en dir ecteur r ond ver s chillende kwes ties met r aad en daad
bij ges taan.
Medew er ker s
De onder s taande wer kzaamheden zij n ver r icht door tien betaalde medewer ker s :
twee medewer ker s vanuit hun eigen onder neming, Dr s . Fr eda Dr öes , dir ecteur ,
en Dr s . Willemij n van der Meer , econoom en acht vr ij williger s (toeges tane
vr ij williger s bij dr age), te weten Olga Cor dón Gir onés , kuns this tor ica; Anne Mar ie
Dr öes , gr afis che vor mgeving; I r . Jetj e de Lor m, ar chitect; Dr s . Lies beth van
E wij k, dir ecties ecr etar is ; Maggie Oattes , ver taals ter ; Joke K oehler ,
fonds enwer ver , Dr s . Willemij n Ver haar , adminis tr atie; Dr s . Mar ian Papavoine,
webmas ter .
Daar naas t ver r ichtte een tiental vr ij williger s incidenteel wer kzaamheden zonder
financiële ver goeding.
S u bs idi es , don at ies en u it gaven
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Aan inkoms ten is € 44.420, - ontvangen, waar van € 5.000, - s ubs idie van Mama
Cas h, € 30.000, - van het T ante Riet Per quinfonds en € 9.420,- van par ticulier en.
De s ubs idie die is aangevr aagd bij het Pr ins B er nhar d Cultuur fonds , is niet
toegewez en, omdat dit Fonds niet bij dr aagt aan het opzetten van een nieuw
mus eum. Op een later moment zal hier opnieuw een s ubs idieaanvr aag mogelij k
zij n voor ander e zaken.
De uitgaven zij n bes teed aan het opz etten van de s tichting; het maken,
onder houden en in de lucht houden van de webs ite; de uitbetaling en
ver goeding van de medewer ker s .
Voor t gan g
I n j anuar i ging de webs ite www.femar tmus eum.com online. T er gelegenheid
hier van was er op 19 j anuar i een aangeklede bor r el voor alle medewer kenden
aan het FemAr tMus eum.
E r zij n dr ie nieuws br ieven ver s chenen in j anuar i, maar t en apr il.
I n het voor j aar is er enthous ias t en har d gewer kt aan plannen, tekeningen,
bes chr ij vingen en ex ploitatiebegr otingen om mee te dingen naar r uimte in het
pr oj ect T olhuis tuin. Op 6 apr il zij n er vij f plannen ingediend, voor delen van het
pr oj ect T olhuis tuin in diver s e s amens tellingen.
E r is een for mulier gemaakt voor toez eggingen voor donaties om de plannen
voor de T olhuis tuin te kunnen r ealis er en. Dit for mulier is met de nieuws br ief
meeges tuur d en is uitgedeeld bij ver s chillende gelegenheden waar het
FemAr tMus eum zich mocht pr es enter en z oals de Oecumenis che Vr ouwens ynode,
het I WFT vr ouwennetwer k theologie afdeling Volt. Dit lever de toezeggingen op
tot € 44.287, - door 48 potentiële donateur s en een gar antie tot € 80.000, - van
twee potentiële donateur s , over een per iode van vij f j aar .
T wee bankr ekeningen wer den geopend op 26 j uni bij de T r iodos bank: een
I nter net Z aken R ek ening 78.15.08.975 en een I nter net Rendement Rekening
78.15.09.025.
Op 15 maar t is de S tichting FemAr tMus eum door de B elas tingdiens t er kend
volgens de toen geldende r egelgeving als een algemeen nut beogende ins telling.
Op 20 s eptember ontvingen wij een bes chikking, na nieuwe r egelgeving, dat per
1 j anuar i 2008 de B elas tingdiens t het FemAr tMus eum aanmer kt als algemeen
nut beogende ins telling (anbi).
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Op 8 mei ontvingen wij van de B elas tingdiens t Ams ter dam de mededeling dat wij
niet belas tingplichtig zij n voor vennoots chaps belas ting, omzetbelas ting en
loonbelas ting.
I n de j univer gader ing is een beleids plan aan het bes tuur aangeboden. Het plan is
een goed uitgangs punt om ver der te ontwikkelen en wor dt in een volgende fas e
aan ex ter ne par tij en aangeboden.
I n deze ver gader ing is voor ts bes loten de or ganis aties tr uctuur van het mus eum
aan te pas s en. F. Dr öes kr ij gt van het bes tuur het mandaat voor de
communicatie naar buiten en mag zich naar buiten toe dir ecteur noemen. E r is
bes loten dat het s ys teem van betalingen aangepas t wor dt. Z o lang er geen geld
in kas is , wor den de medewer ker s uitgenodigd op vr ij willige bas is mee te
wer ken.
Op 10 s eptember wer d bekend dat een ander plan dan het FemAr tMus eum
ger ealis eer d zal wor den in de T olhuis tuin. Daar op is contact opgenomen met de
winnaar s , de S tichting Cultuur aan het I J, om te bezien of er voor het
FemAr tMus eum mogelij kheden z ij n om op bes cheiden s chaal te beginnen binnen
het plan T olhuis tuin. Daar uit zij n twee ges pr ekken voor tgekomen. Dit initiatief
loopt nog.
Daar naas t is contact gelegd met de S tads loods van Ams ter dam, die ons met een
zek er e r egelmaat wij s t op leegs taande of leegkomende panden in de s tad. Dit
heeft tot nu toe niet geleid tot een acceptabele locatie. Ook dit loopt door .
I n de november ver gader ing heeft het bes tuur bes loten een per iode van
bezinning in te voegen. I n dez e per iode bez int het bes tuur zich, met de dir ecteur
op de mis s ie, de waar den, de doelgr oepen en de mar kt van het FemAr tMus eum
met behulp van een aantal ex per ts en onder des kundige begeleiding. Naas t het
bes tuur en de dir ecteur zij n daar voor benader d: Dr s . Lies beth B r andt- Cor s tius ,
voor malig dir ecteur van het Gemeentemus eum in Ar nhem, Dr s . Ger ar d S wüs te,
j our nalis t/PR en Dr s . Pauline de la Rûtte, z elfs tandig communicatieadvis eur , als
begeleider . Allen hebben toegez egd. Dit geeft ver tr ouwen dat het
FemAr tMus eum met een s tevige, gedeelde, inhoudelij ke bas is het vinden van
een locatie en financi le middelen met s ucces kan voor tzetten.
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