ANBI VERANTWOORDING LESBISCH ARCHIEF NIJMEGEN 2016
Algemene gegevens
Naam: Lesbisch Archief Nijmegen [LAN]
. SCchCng Vriendin rsin-nummer 814804251 / kvk 41057416
. SCchCng Nijmeegs Lesbisch Archief rsin-nummer 805507863 / kvk 41056430
. Vriendin ontvangt donaEes en subsidiegelden op bankrekening NL25 INGB 0001 4727 09
. SCchCng Nijmeegs Lesbisch Archief heeH geen bankrekening
. mail adres: info@lesbischarchief.nl
. telefoon: 024 3236724
. postadres: Graafsedwarsstraat 21, 6512 EP Nijmegen
websites
. Lesbisch Archief Nijmegen: www.lesbischarchief.nl
. Roze Geschiedenis Nijmegen: www.rozegeschiedenis-nijmegen.nl
. COC-Nijmegen ledenblad: www.pink-nijmegen.nl
. Vrouwenkrant Vrouwentongen: www.vrouwentongen.nl
. De Feeks NIjmegen: www.defeeks.nl
. Flickr voor foto’s en aﬃches: www.ﬂickr.com/photos/lesbischarchief-nijmegen
. facebook: www.facebook.com/Lesbisch-Archief-Nijmegen-144852342250021

Doelstelling en visie
. Lesbisch Archief Nijmegen [LAN] werd in 1985 opgericht door Nijmeegse vrouwen met als doel
het [Nijmeegs] lesbisch erfgoed te verzamelen en te behouden.
. Anno 2017 is LAN niet enkel gericht op de lesbische geschiedenis, maar breder op het
verzamelen en beter inzichtelijk maken van de [Nijmeegse] vrouwen- en lhbt-geschiedenis.
. Erfgoed bewaren heeH alleen zin als het kan worden gelezen en gebruikt. Daarom wil LAN haar
collecEe en experEse laagdrempelig en aansprekend [online] beschikbaar stellen. Zonder
betaalmuur, wel rekening houdend met privacy en eigendomsrechten.
. Ons huidige moXo is: KEN JE GESCHIEDENIS! Wanneer je je eigen geschiedenis kent, kun je
begrijpen wat er voor nodig was / is om verworvenheden te bevechten en te behouden.
. Met dit moXo voor ogen geeH LAN o.a. voorlichEng, denken we mee met plaatselijke lhbtiniEaEeven, iniEëren we digitaliseringsprojecten en maken we gebruik van de sociale media.
. Wij nemen de lhbt-geschiedenis serieus en vinden het dus belangrijk om professioneel een
aansprekend naar buiten te treden.

Bestuur
Het bestuur van beide sEchEngen wordt gevormd door prof. dr. Mieke Verloo (voorziXer) en drs.
Linda Mans (secretaris / penningmeester ). Een derde bestuurslid wordt gezocht voor de taak van
penningmeester.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werk. Het beheer van de collecEe en van de
archiefruimtes, bezoek ontvangen, bijhouden van de ﬁnanciën, onderhoud van de eigen website
[lesbischarchief.nl] en plaatsen van bijdragen op sociale media wordt gedaan door vrijwilligers.
Voor de verschillende projecten vragen we subsidie aan. Wanneer de ﬁnanciën het toelaten,
huurt LAN voor digitaliseringsprojecten en het werk aan de projectwebsites professionals in.

Beleidsplan
Het LAN-beleidsplan 2016 / 2017 geeH tevens een verslag van de acEviteiten sinds de LANverhuizing naar BoXendaal in 2010. Het beleidsplein is te downloaden vanaf lesbischarchief.nl

Financiële verantwoording 2016
De ﬁnanciële middelen die LAN ter beschikking staan komen van donaEes door 'Vriendinnen',
eenmalige donaEes, de verkoop van oude boeken en subsidiegelden. In 2016 werd LAN een
culturele ANBI. Dat heeH bijgedragen aan het verwerven van nieuwe donateurs.
In 2016 wist LAN ook een aantal subsidies te genereren voor de lopende projecten. Onder andere
gemeente Nijmegen leverde een zeer gewaardeerde bijdrage aan het grote project over de Roze
Geschiedenis van Nijmegen.
Een deel van de gelden werd uitgegeven aan een nieuwe professionele scanner en bijbehorende
soHware. Daarmee kan LAN de 10.000 kleurendia’s [in 2015 geschonken door Hans Dircks] en de
vele zwartwit negaEeven in de LAN foto-collecEe professioneel verwerken.
Voor het bijhouden en uitbreiden van de project-websites en het implementeren van nieuwe
soHwaretoepassing werden professionals ingehuurd.
Door de donaEes en de toekenning van subsidiegelden eindigde LAN in 2016, voor het eerst sinds
haar verhuizing in 2010, met een bescheiden posiEef saldo.

Inkomsten en uitgaven Lesbisch Archief NIjmegen in 2016, 2015 en 2014

Baten

2016

2015

2014

€4.578,10

€2.029,70

€1.364,74

verkoop / verhuur

€350,00

€374,00

€320,00

overig beheer

€191,90

€129,07

€81,47

€12.500,00

€1.550,00

€4.500,00

€17.620,00

€4.082,77

€6.266,21

beheer & internet

€5.139,14

€8.760,00

€8.760,00

websites & soHware

€1.577,85

€523,02

€449,14

kantoor & abo’s

€1.037,69

€722,85

€347,73

€127,91

€124,01

€113,11

overig beheer

€1.672,05

-

€317,80

apparatuur

€2.500,00

-

-

projecten

€5.223,32

€2.660,97

€3.846,26

€17.277,96

€12.790,85

€13.834,04

€342,04

-€8.708,08

-€7.567,83

donaEes

subsidies

Lasten

bankkosten
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