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Het Tijdschrift 
In 2012 verschenen zoals gepland vier nummers van het Tijdschrift. 
Het eerste nummer ging over “feministische mannen”. Het tweede over ‘oral history”; het 
derde over “de boezem van de wetenschap” over de positie van vrouwen aan de universiteit. 
Na deze drie themanummers was het vierde algemener van karakter, met als verbindend 
kenmerk “in beweging”, beweging in sport en (vrouwen)bewegingen. Verder was er aandacht 
voor de voltooiing van het online toegankelijk maken van alle nummers van het Tijdschrift. 
In de nummers van dit jaar staan in totaal dertien artikelen, drie opiniestukken en twee 
interviews. 
 
Abonnementen 
Had het Tijdschrift eind 2011 nog 274 abonnees, eind 2012 is dat 234.  Hiervan zijn er 56 
instituutsabonnementen. Alle medewerkers en studenten van die instituten kunnen het 
Tijdschrift digitaal en gratis lezen.   
 
Uitgeverij 
Het Tijdschrift wordt uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP). Gestreefd wordt 
naar een jaarlijks gesprek tussen TvG-bestuur en AUP.  
In 2012 vond een gesprek plaats tussen uitgeverij en de voorzitters van de redactie en het 
bestuur over organisatorische zaken, zoals de digitale toegankelijkheid en PR. 

 
Contacten met de universiteiten 
De contacten met de afdelingen genderstudies van universiteiten  lopen steeds beter. Het 
belangrijkste doel is wederzijdse afstemming van  beleid en plannen met betrekking tot 
publicatiebeleid en digitalisering. Ook het versterken van onderlinge contacten en netwerken 
is van belang. Dit geldt in het bijzonder voor de Radboud Universiteit die het secretariaat van 
het Tijdschrift herbergt. De UB Groningen heeft geholpen bij de inmiddels voltooide 
(retro)digitalisering. Bij de Universiteit van Utrecht is de Nederlandse Onderzoekschool 
Genderstudies (NOG) gevestigd. Deze diende namens het Tijdschrift in 2011 de aanvraag 
voor Open access in bij NWO. Een nieuwe opzet van dit bij eerste aanvraag afgewezen plan is 
voorbereid. NWO heeft echter geen nieuwe ronde uitgeschreven. 
Het instituut voor Gender en Diversity van de Universiteit Maastricht ondersteunt het 
Tijdschrift ook. 
De voorgenomen intensivering van het contact met lectoren van hogescholen heeft dit jaar 
niet plaatsgevonden. 
Door de verhuizing van de Theologische Universiteit Kampen naar Groningen kwamen in de 
bibliotheek van Kampen de exemplaren van het Tijdschrift voor Vrouwenstudies vrij. Deze 
zijn aan ons Tijdschrift geschonken en in dank aanvaard, omdat bij het scannen nogal wat van 
onze eigen exemplaren uit elkaar gehaald waren. We missen nog steeds wat exemplaren van 
het Tijdschrift voor Genderstudies. 
 
Redactiesecretariaat en webbeheer 
Het redactiesecretariaat is gevoerd door Carin Hereijgers. Zij verzorgt ook de beeldredactie 
van het Tijdschrift. 
Het secretariaat is gevestigd bij het Institute for Gender Studies van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. 
Het webbeheer werd vier jaar lang verzorgd door Joost Slis. Hij is medio 2012 gestopt. De 
beoogde opvolgster kon om gezondheidsredenen de functie niet overnemen. Inmiddels is 
dank zij een aparte fondsenwerving onder leden van de Adviesraad en de Redactieraad een 
project gestart om tot een nieuwe website te komen. Dit project wordt als stageproject 
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uitgevoerd door Anne Toppen, onder begeleiding van redactiesecretaris Carin Hereijgers en 
Sanne Koevoets van de Universiteit Utrecht. 
 
Redactievergaderingen 
Begin 2012 bestond de redactie uit Julie Carlier, Mariëlle Cloïn, Louis van den Hengel, Fleur 
van Leeuwen, Janneke van Mens-Verhulst, Joz Motmans en Elke Valgaeren. 
Redactievoorzitter was – en is- Jantine Oldersma, en Iris Bogaers verzorgde – en verzorgt – 
op zeer gedegen wijze de eindredactie. Louis van den Hengel en Joz Motmans namen begin 
van dat jaar afscheid; zij werden opgevolgd door een aantal ambitieuze jonge onderzoekers. 
Sara de Jong promoveerde als politicoloog aan de Universiteit van Nottingham en is nu 
onderzoeker aan de Universiteit Wenen en Sanne Koevoets doceert Media- en 
Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht waar zij in 2013 zal promoveren op een 
proefschrift over de bibliotheek als ‘gendered’ instituut. Eind 2012 trad Sarah Bracke toe tot 
de redactie; zij is godsdienst- en cultuursocioloog aan de Universiteit Leuven en promoveerde 
op een onderzoek naar verzet van vrouwen tegen secularisatie. De vaste redactie kreeg steun 
van eminente gastredacteuren: bij het themanummer over ‘Feministische Mannen’ waren dat 
Mineke Bosch en Marianne Braun, bij ‘Oral History’ hielpen Saskia Wieringa en – toen nog 
net geen vaste redacteur - Sara de Jong en bij ‘De boezem van de wetenschap’ trad Barbara 
van Balen na een korte afwezigheid in de redactie opnieuw aan.  
In het jaarverslag over 2011 is al gememoreerd dat de communicatie tussen redacteuren en 
gastredacteuren onderling steeds meer per email plaats vindt. Desondanks wordt nog steeds 
voor het naar de eindredactie gaan van ieder nummer vergaderd om de laatste plooien glad te 
strijken en nieuwe nummers in de verf te zetten. Om de lasten van het reizen tussen Nederland 
en Vlaanderen enigszins eerlijk te verdelen wordt jaarlijks een vergadering in Vlaanderen 
gehouden.  
De redactie ondervindt gastvrijheid van diverse instituties die haar welwillend onderdak 
bieden voor vergaderingen: het Sociaal Cultureel Planbureau in Den Haag, Aletta in 
Amsterdam, het Lesbisch Archief in Nijmegen, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van 
Antwerpen.  
Verschillende ontwikkelingen vragen telkens weer om bezinning. Hoewel de redactie met 
veel plezier themanummers maakt, wil zij in de toekomst toch meer ruimte maken voor 
spontaan ingezonden artikelen die niet direct binnen thema’s passen. Daarnaast vraagt het 
taalprobleem meer aandacht. Met het op gang komen van de uitwisseling van onderzoekers 
binnen Europa en daarbuiten wordt het aanbod aan Engelstalige artikelen ook bij ons 
Nederlandstalige tijdschrift groter. Steeds vaker zien we af van vertaling en publiceren we in 
het Engels.       
 
Het Dagelijks Bestuur 
Voor werving en PR, in het bijzonder rond het Gendergala, is een vierde bestuurslid 
aangetrokken, Susan van der Graaf. Penningmeester Willemijn van der Meer trad af wegens 
vertrek naar het buitenland en werd opgevolgd door Gérienne Lammers.  
Het Dagelijks Bestuur kwam in 2012 zeven maal bijeen als DB en op 20 april 2012 met de 
Redactieraad (= het Bestuur). Een belangrijk aandachtspunt, en een reden voor de frequente 
vergaderingen, vormde de planning van het Gendergala op 8 maart 2013 in Amsterdam. 
Op de Redactieraadvergadering van 2011 werd aan de orde gesteld dat de verhouding 
Dagelijks Bestuur-Redactieraad-Adviesraad achterhaald was en beter geregeld zou moeten 
worden. In 2012 zijn hiervoor twee voorstellen ontwikkeld, waarover nog geen besluit is 
genomen. Dit vereist te zijner tijd statutenwijziging. Op de jaarvergadering van Redactieraad 
en Redactie van 20 april 2012 konden hierover nog geen definitieve conclusies worden 
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getrokken. De uitwerking van een en ander is getemporiseerd, omdat prioriteit is gegeven aan 
het Gendergala van 2013. 
 
De financiële situatie van het Tijdschrift is een blijvend punt van aandacht- en zorg. Een deel 
van de subsidies wordt op thema’s verworven, hetgeen nieuw beleid is. Het Tijdschrift heeft 
een positief saldo gehouden. 
De ANBI status voor non-profitorganisaties is verworven waardoor onder meer schenkingen 
fiscaal gefaciliteerd kunnen worden. Deze status kan nu worden gebruikt bij de inschrijving 
voor het Gendergala, waar het gedeelte donatie is afgesplitst van de betaling van de maaltijd. 
 
Beleidsplan 2011-2015 
Voor het verwerven van de ANBI status was een beleidsplan vereist. Daarom is in 2011 een 
Beleidsplan 2011-2015 opgesteld. Voor het jaar 2012 zijn de volgende stappen geagendeerd, 
met de vermelde prestatie-indicatoren: 
1. Uitgeven van het tijdschrift, 4x per jaar. 
2. Overleg met de uitgever Amsterdam University Press, 1x per jaar. 
3. Uitwerken van een beleid voor digitalisering c.q. digitale abonnementen, resulterend in een 
groei van de abonnees van 5%. 
4. Het maken van tenminste 3 afspraken met wetenschappelijke instituten voor meer 
structurele sponsoring. 
5. Het uitbouwen van de Vriend/inn/en naar 60 contribuanten  en het organiseren van een 
sponsordiner. 
 
Het resultaat voor 2012 ziet er als volgt uit: 
Ad 1- Doelstelling gehaald. 
Ad 2- Doelstelling gehaald, er is 1x overleg geweest. 
Ad 3- De digitalisering loopt goed. De geringe groei die er is zit in de digitale abonnementen. 
Hierin zitten veel institutionele abonnees, waardoor er wel veel lezeressen en lezers zijn. 
Ad 4- Er zijn afspraken gemaakt met vier  instituten, CGD Maastricht en IGS Radboud 
Universiteit , NOG en GGP Utrecht . 
Ad 5- Er is een lijst van 60 Vriend/inn/en. Er werd voor € 150 bijgedragen voor ‘ongerichte’ 
actie. Op een apart verzoek bij Redactieraad en Adviesraad om steun voor de website kwam  
€ 440 binnen. 
Een sponsordiner is gepland voor maart 2013. 
 
 
Subsidies 
Het Institute for Gender Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen stelde kantoorruimte 
beschikbaar, en een vast bedrag van € 250. Voorts werd subsidie ontvangen van de 
Universiteit Utrecht/ het Gender Graduate Programme (€ 250), en de Nederlandse  
Onderzoekschool Genderstudies (€ 500). Het Centrum voor Gender en Diversiteit van de 
Universiteit Maastricht heeft voor 2011, 2012 en 2013 een jaarlijks bedrag van € 1000 
toegezegd. 
De Stichting Professor van Winterfonds droeg € 975 bij aan het themanummer over 
feministische mannen. De Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Groningen droeg bij 
aan de digitalisering. 
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Voorbereiding Gendergala 
Er zijn inmiddels drie Gendergala’s gehouden, in 2007, 2009 en 2011. De bijeenkomst wordt 
gebruikt om gelden in te zamelen en ondertussen in het Tijdschrift geïnteresseerden een 
aantrekkelijke avond en de mogelijkheid van netwerken te bezorgen. Dit bij een goede 
maaltijd, interessante mini-lezingen en mooie muziek. Het geld is bedoeld om het Tijdschrift, 
dat met incidentele subsidies werkt, in stand te houden. Het wordt vooral besteed aan 
redactiesecretariaat en eindredactie. 
Het vierde Gala staat gepland voor 8 maart 2013. De tweede helft van dit verslagjaar is 
intensief besteed aan de voorbereiding hiervan. 
 
 
Vriend/inn/en van het Tijdschrift voor Genderstudies 
Er zijn momenteel rond de 60 Vriend/inn/en. 
De donaties van Vriend/inn/en in 2012 zijn samengeteld  met de opbrengst van de 
sponsoractie voor de website, in totaal € 590. 
In het begin van het jaar is een Nieuwsbrief rondgestuurd. 
 
Samenstelling van de raden 
Redactie 
Jantine Oldersma is voorzitter van de redactie. 
Verder bestond de redactie eind 2011 uit Sarah Bracke, Julie Carlier, Mariëlle Cloïn, Sara de 
Jong, Sanne Koevoets, Fleur van Leeuwen, Janneke van Mens-Verhulst, en Elke Valgaeren. 
Iris Bogaers verzorgde de eindredactie, Carin Hereijgers is de redactiesecretaris. Anna 
Toppen was stagiaire voor de website. 
 
Redactieraad/Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Stichtingsbestuurders Freda Dröes (voorzitter), Ilja 
Mottier (secretaris), Gérienne Lammers (penningmeester) en Susan van der Graaf (PR en 
Gendergala). 
Verder bestond de redactieraad eind 2012 uit Arina Angerman, Barbara van Balen, Yvonne 
Benschop, Liesbeth Bervoets, Mineke Bosch, Rosemarie Buikema, Irene Costera Meijer, 
Stefan Dudink, Vincent Duindam, Alkeline van Lenning, Chia Longman, Amade M’charek, 
Anne-Claire Mulder, Evelien Tonkens, Joke Swiebel, Veronica Vasterling, Judith Vega, Petra 
de Vries. 
 
Adviesraad 
De Adviesraad bestaat uit in Nederland en in het buitenland wonende, Nederlands lezende, 
experts. De raad bestaat uit: Mieke Bal (NL), Elsje Bonthuys (SA), Rosi Braidotti (NL), 
Jeanne de Bruijn (Curacao), Catherine Cornille (USA), Marysa Demoor (BE), Philomena 
Essed (USA), Halleh Gorashi (NL), Francisca de Haan(HU), Willy Jansen (NL), Maaike 
Meijer (NL), Véronique Mottier (UK), Nelly Oudshoorn (NL), Joyce Outshoorn (NL), Gail 
Pheterson (FR), Lorraine Radtke (CA), Selma Sevenhuysen (NL), Mieke Van Haegendoren 
(BE). 
 
 
 
 


