Activiteitenverslag TAA 2017
BESTUUR
Vergaderingen en bijeenkomsten
Het Bestuur vergaderde dit jaar negen maal. Daarnaast was er twee maal een vergadering met
Bestuur en Raad van Afgevaardigden (RvA) en een Algemene (leden)Vergadering (AV).
Alle bovenstaande vergaderingen worden door het Bestuur voorbereid en genotuleerd.
Ieder Bestuurslid vergaderde zo mogelijk tenminste één maal met de commissie (zie verder)
waarvoor zij aanspreekpunt is.
Een delegatie van het Bestuur heeft deelgenomen aan de depotdag, de voorzitter heeft daar een
introductie voor nieuwe bestuursleden van afdelingen verzorgd.
In de zomer kwam het Bestuur twee dagen bijeen om de visie op de toekomst verder te ontwikkelen
en plannen uit te werken.
PR
De voorzitter heeft – in het kader van de nationale vrouwendag op 8 maart- een telefonisch
interview gegeven aan het Straatjournaal van Noord-Holland.
Er is een artikel gemaakt voor het Vakblad Fondsenwerving. Dit artikel is -wegens faillissement- niet
in het vakblad, maar op de website van ‘Museumkijker’ geplaatst.
Om in aanmerking te komen voor de NRC Charity Award is, zonder resultaat, een uitgebreide
motivatiebrief gestuurd.
Communicatie
Een aantal keer per week wordt de Bestuursmailbox gelezen, doorgestuurd en/of beantwoord.
Om alle afdelingsbestuurs- en commissieleden goed te informeren zijn in totaal zeven
Bestuursnieuwsbrieven en een Nieuwsflits toegestuurd. Naast de communicatie via Bestuursnieuws,
wordt per email met de afdelingsbesturen gecommuniceerd.
De landelijke Nieuwsbrief voor de leden met e-mail adres is één maal uitgebracht. In verband met
(de vele) vacatures binnen het Bestuur, commissies en bijzondere functionarissen, is eind 2017 een
tweede, speciale Nieuwsbrief uitgegeven waarin alle vacatures zijn vermeld.
Er is een Jaarbericht uitgebracht en aan alle leden toegestuurd.
ANBI
Om te voldoen aan de ANBI, zijn de hiervoor verplichte gegevens opgemaakt en per 1 juli 2017 op
de website geplaatst.
Financiën
Met de vermogensbeheerder van TAA is door de 1e en 2e penningmeester regelmatig overlegd over
het zo goed mogelijk beheren van het door TAA belegde vermogen.
Om de afdelingen te ontlasten en een beter rendement op hun vermogen te bezorgen, is een
speciale beleggingsrekening in het leven geroepen.

De beide penningmeesters hadden een jaarlijkse bespreking met de heer Maas van Maas
accountants.
Een van de penningmeesters bezocht de landelijke vergadering van de FIN (Vereniging van Fondsen
in Nederland).
Afdelingen

Het Bestuur heeft met alle afdelingen telefonisch contact opgenomen over de stand van zaken
binnen de afdelingen.
Met afdelingen die in problemen verkeren en/of daadwerkelijk zijn opgehouden te bestaan is
regelmatig overleg gevoerd. Het traject om (gezien het opgaan van een afdeling in een andere
afdeling) een nieuwe gezamenlijke afdeling op te richten is begeleid.
Overig
Er is een jaarplanner gemaakt waarin alle activiteiten/acties/te agenderen onderwerpen staan.
TAA stelde zich beschikbaar voor een stageplaats ‘Besturen van Filantropische Fondsen’. Het ECSPfonds van de Erasmus Universiteit organiseert deze postacademische opleiding. Helaas is de keuze
niet op onze vereniging gevallen.
COMMISSIES EN BIJZONDERE FUNCTIONARISSEN
BPO:
De BPO commissie vergaderde in 2017 driemaal om de aanvragen te beoordelen. Een totaalbedrag
van € 92.672,- is uitgekeerd aan 57 studentes.
De commissie was daarnaast actief om begin 2018 een nieuwe versie van Bij-de-hand, een
aanmeldingsformulier en een brochure ten behoeve van decanen gereed te hebben.
ZVF:
De commissie voor het ZVF heeft in 2017 tweemaal vergaderd. In het voorjaar van 2017 heeft de
commissie € 16.650,- uitgekeerd aan 28 oud-handwerksters en in het najaar werd een totaalbedrag
van € 16.750,- uitgekeerd.
Op verzoek van het BPO heeft de commissie besloten drie studentes te steunen van de afdelingen
voor een totaalbedrag van € 1.269.-. Het totaal uitgekeerde bedrag bedraagt € 34.669,-.
Depotcommissie:
De commissie heeft dit jaar de Algemene Vergadering georganiseerd in het Textielmuseum in
Tilburg.
De commissie heeft de jaarlijkse depotdag georganiseerd. Er zijn workshops gegeven om nieuwe
technieken aan te leren, daarnaast konden afdelingen artikelen (bij elkaar en bij voorraadbeheer)
inkopen.
In het najaar is een vergadering gehouden om praktische zaken te bespreken.
Lustrumcommissie
In 2021 bestaat de Vereniging 150 jaar. De hiervoor in het leven geroepen lustrumcommissie heeft
in november een eerste overleg gehad.
Bibliotheek:
De werkgroep Bibliotheek registreert boeken, tijdschriften en patronen. Oude boeken worden
gerestaureerd.
Iedere maand wordt in de bibliotheek een handwerkcafé gehouden.

Voorraadbeheer:
Voorraadbeheer draagt zorg voor voldoende voorraad, de opslag en de uitgifte van deze landelijke
(TAA)artikelen.
In maart en september zijn uitdeeldagen georganiseerd om artikelen op te halen/uit te wisselen.
Naast deze twee vaste uitdeeldagen heeft een aantal afdelingen tussentijds artikelen per post
ontvangen.
Ledenadministratie:
De afdelingsledenbestanden zijn in 2017 tweemaal opgevraagd en samengevoegd tot een landelijk
ledenbestand.
Aan leden waarvan een e-mailadres bekend is, is tweemaal de digitale nieuwsbrief met informatie
over TAA toegestuurd.
Het Jaarbericht 2017 is in augustus per post verzonden aan alle TAA leden.
Archivarissen:

De archiefstukken van de vereniging zijn door de archivarissen verwerkt en bewaard (locatie:
Instituut voor de Vrouwengeschiedenis Atria in Amsterdam).
De archivarissen hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar aanleiding van vragen van
afdelingen.
Website-commissie
De websitecommissie heeft de website up to date gehouden en verbeteringen aangebracht.
De mailboxen website@ en taa@ zijn bijna elke dag gelezen en, indien nodig, verwerkt op de
website en/of intranet.
De websitecommissie heeft zowel de Bestuursnieuwsbrieven, als de Nieuwsbrieven aan de leden
opgemaakt en verstuurd.
Alle bestuursmutaties zijn direct in het adresboek op intranet verwerkt.
PR-commissie
Tijdens de AV op 8 juni 2017 is de PR commissie geïnstalleerd. De commissie heeft drie
vergaderingen gehouden.
Er is actief gezocht naar leden voor de openstaande vacature(s). In samenwerking met het
landelijke Bestuur werkt de commissie aan een toekomstgerichte en toekomstbestendige visie voor
TAA.
Webwinkel
De webwinkel is per 31-12-2017 losgekoppeld van afdeling ’t Gooi en uitgebreid met artikelen van
andere afdelingen. Artikelen worden ingekocht, beheerd en -op bestelling- verzonden.

