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Bestuursverslag 2021 Stichting IHLIA 
 
 
Doelstelling IHLIA 
IHLIA beheert een toonaangevende collectie en archief die de geschiedenis van de lhbti- 
gemeenschap documenteren. Het archief heeft een grote mate van compleetheid en omvat 
enkele unieke kerncollecties (zoals de Schorerbibliotheek en archieven van lhbti-organisaties). 
Het archief als geheel is van hoge kwaliteit en van nationale en internationale betekenis.  
Met het archief garandeert IHLIA het behoud van de informatie van gisteren en vandaag voor 
morgen. De lhbti geschiedenis wordt tot leven gebracht voor de doelgroepen van de toekomst. 
Hiermee bevordert de erfgoedfunctie de sociale acceptatie van lhbti-ers. IHLIA focust op lhbti-
gebonden thema’s met betrekking tot het leven van individuen en de lhbti-gemeenschap, om bij 
te dragen aan het geven van een evenwichtig beeld van de samenleving in zijn geheel. 
 
Missie 
IHLIA is dé erfgoed instelling en informatiebemiddelaar op het gebied van lhbti in Nederland. IHLIA verzamelt, 
bewaart en ontsluit relevante informatie opdat verbanden in de geschiedenis en de actuele situatie kunnen 
worden onderzocht in relatie tot de algemene historische en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. IHLIA is 
een baken voor eenieder die omwille van beroep, interesse in de maatschappij of privédoelen kennis wil 
nemen van de lhbti-gemeenschap in Nederland en Europa. 
 
Financiën 
Per 1 januari 2018 is een nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van OCW van kracht geworden (Regeling 
nr. 890779, Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022). IHLIA heeft op 27 november 2017 de 
beschikking ontvangen voor de instellingssubsidie 2018-2022, voor in totaal maximaal € 3 miljoen (zonder 
indexatie).  
 
In 2021 ontving IHLIA € 666.365,- van het ministerie van OCW; dit betrof de vierde termijn van de vijfjaarlijkse 
instellingssubsidie van dit ministerie.  
Van de Universiteit van Amsterdam werd de jaarlijkse bijdrage verkregen voor het vergroten van het bereik van 
IHLIA en de zichtbaarheid van de collectie van IHLIA binnen de Universiteit  
(€ 11.345,-). 
Aan kleine en grotere donaties en bijdragen heeft IHLIA totaal een bedrag van € 115.928,- ontvangen. 
Grotendeels afkomstig van particuliere fondsen met het doel de realisatie van twee projecten. 
 
IHLIA sluit het jaar 2021 af met een resultaat van € 24.483,-. Ten opzichte van de begroting 2021 is dat € 
35.110,- beter door een bekendmaking van de prijsindexering door OCW van € 32.915 aan het einde van het 
jaar. Dit bedrag zal aan het budget voor 2022 worden toegevoegd.  
 
In voorgaande jaren is een bestemmingsfonds opgebouwd met een positief saldo van € 46.098,- eind 2021. In 
2022 wordt dit saldo naar verwachting geheel besteed en dan is het einde van vijfjarige subsidieperiode ook 
bereikt. 
 
IHLIA is in afwachting van de nieuwe subsidieregeling voor de nieuwe periode. Uit de gesprekken met het 
ministerie is duidelijke geworden dat IHLIA waarschijnlijk niet meedoet aan de aanbesteding maar in 
aanmerking lijkt te komen voor een instellingssubsidie vanwege de unieke archieffunctie die zij bekleedt. 
  
 
Het vrij besteedbaar vermogen (algemene reserve) bedraagt ultimo 2021 € 14.266 en is beperkt van omvang. 
IHLIA bouwt in principe geen vrij besteedbaar vermogen op omdat de activiteiten hoofdzakelijk worden 
gefinancierd vanuit OCW-middelen. Het huidige saldo komt voort uit het verleden en wordt in principe niet 
aangewend. 
 
 
 
 
 



 
 

Activiteitenprogramma en Personeel 
 
Personeelsbezetting IHLIA per 31-12-2021 
14 medewerkers = 7,16 fte waarvan 1,76 fte tijdelijk.  
Directeur is Lonneke van den Hoonaard sinds oktober 2009. Salariëring gebeurt volgens de voor alle 
medewerkers geldende cao Openbare Bibliotheken. 
 
Daarnaast werden in 2021 zeven vrijwilligers ingezet bij IHLIA.  
In 2021 is door twee vaste medewerkers het contract opgezegd. 
 
Het activiteitenprogramma voor de jaren 2018-2022 is gebaseerd op de Theory of Change. Dit had zijn 
weerslag in de subsidieaanvraag, alsmede de uitvoering en verantwoording van het activiteitenprogramma. 
 
Bij activiteit A Bronbeheer werd het verwerken van het fysieke materiaal op kantoor bemoeilijkt door de 
coronamaatregelen. In 2021 is de ontstane achterstand in 2020 minder opgelopen. Het was mogelijk om de 
fysieke werkzaamheden, zoals het ter plaatse archieven schonen, verpakken en opruimen, gedeeltelijk weer op 
te pakken. Wel zijn ook de schenkingen van materiaal toegenomen. 
Voor activiteiten C, G, en I is het saldo van inkomsten en kosten negatief (over besteed). Bij de overige 
activiteiten is sprake van onderbesteding. Dit beeld is over de jaren niet constant zo laat de besteding van het 
bestemmingsfonds zien. In 2021 is, zoals in 2020 bij activiteit I Onderwijs een overbesteding te zien door extra 
inzet, nadat in de jaren 2018-19 juist een onderbesteding te zien was. Met de extra inzet is de doelstelling 
gehaald voor deze activiteit. Voor de overige activiteiten worden de doelen grotendeels gehaald, ondanks de 
corona epidemie. 
 
De oorspronkelijke bestemmingsreserve van 2020 is afgenomen, echter ook weer toegenomen door de 
toekenning van de prijsindexatie over het jaar 2021. Aangezien deze toekenning niet bekend was is lopende 
het hele jaar op een aantal kosten bezuinigd. 
Afgelopen drie jaren constateerden we dat er meer personele inzet was op de activiteiten A Bronnen  bewaren 
en C Bronnen toegankelijk. We concluderen dat deze activiteiten toenemen en er meer uren nodig zijn dan 
begroot voor deze totale subsidieperiode. Dit betreffen de kerntaken van de bibliotheek- en archieffunctie. 
De besteding bij Activiteit E Emancipatie en F Debat blijft achter bij de oorspronkelijke plannen. IHLIA ziet met 
voortschrijdend inzicht dat de afgesproken prestaties bij die activiteiten met minder inzet gerealiseerd worden. 
Ook waren er ook in 2021 helaas minder live activiteiten in de lhbti-community waar IHLIA aan deelneemt of 
een rol in speelt door de maatregelen tegen corona. Er treedt een verschuiving op van het budget van de 
activiteiten E en F naar A en C. 
Bij activiteit C Bronnen toegankelijk maakte de maatregelen die IHLIA en ook de OBA moest nemen (i.v.m. de 
corona epidemie) het grotendeels onmogelijk om klanten te ontvangen. De dienstverlening is wel zo veel 
mogelijk voortgezet met het leveren van digitale documenten en advisering over online beschikbare bronnen. 
 
Bij Activiteit B, D en E zien we een beperkte onderbesteding. Bij Activiteit E laat voortschrijdend inzicht zien dat 
met minder middelen wel voldoende prestatie wordt geleverd. Er is sprake van een verschuiving van middelen 
inzet naar met name activiteit A Bronbeheer en C Bronnen toegankelijk. 
 
De bureau- en organisatiekosten zijn percentagegewijs doorberekend naar de activiteiten.  
 
In de doorberekende organisatiekosten zijn onder meer de bureau- en organisatiekosten gestegen. Hier betreft 
het deels kosten die zijn gemaakt om het thuiswerken mogelijk te maken en een stijging van de kosten. Ook 
zijn hier de kosten voor een ingehuurde communicatiemedewerker meegenomen. Daarnaast worden de 
stijgende kosten veroorzaakt door de doorberekening huisvestingskosten bij de OBA.  
 
Een aantal onderdelen wordt uitgevoerd op projectbasis. Zo investeert IHLIA in de Roze Levensverhalen 
ondersteund door een coördinator en werd de communicatiestrategie uitgevoerd door een 
projectmedewerker. Ook is de uitvoering van het plan voor activiteit I Onderwijs door een extern bureau 
gedaan. 
 
 
 



 
 

 NAAM EN OMSCHRIJVING 

A Bronbeheer: Bronnen zijn duurzaam bewaard en beheerd en van relevante externe bronnen is bekend 
waar ze zich bevinden 
 

B Sterke band met lhbti-community en maatschappelijke achterban 
 

C  Bronnen toegankelijk: Bronnen zijn toegankelijk en sluiten aan bij de vraag. Online gebruik en fysieke 
bibliotheek. 
 

D Bekend en zichtbaar: lhbti-collecties zijn zichtbaar en bekend onder een breed publiek. 
 

E Emancipatie: lhbti-erfgoed wordt benut door individuele lhbti’ers en de gemeenschap voor hun 
emancipatie. 
 

F Debat: Er is constructieve samenwerking met actoren die het maatschappelijk debat beïnvloeden. 
 

G  Historisch besef: Ontwikkelingen in de maatschappij over seksuele & genderdiversiteit zijn historisch 
geduid. 
 

H Inzicht: Er is gedegen onderzoek gericht op seksuele- & genderdiversiteit, aansluitend bij urgentie en 
actualiteit. 
 

I Onderwijs: Gebruiksklare informatie over seksuele & genderdiversiteit is beschikbaar voor onderwijs en 
voorlichting. 
 

 
 
 
Resultaten en producten per activiteit 2021  
 
A Bronbeheer 
Naast de bibliotheek met een collectie boeken, wetenschappelijke literatuur en grijze literatuur beheert IHLIA 
beheert een collectie persoons- en organisatiearchieven. Deze zijn ondergebracht bij het IISG. Ook het jaar 
2021 met alle beperkingen dor de corona pandemie leverde voor deze activiteit nog een uitdaging op. Veel van 
het bronbeheer is een fysieke aangelegenheid. De collectie moet op locatie worden bewerkt en dat was ook in 
2021 beperkt mogelijk. Langzaam maar zeker wordt wel de achterstand ingelopen. 
De groei van het aantal schenkingen zet door, ook van collectie onderdelen buiten de archieven, zoals objecten 
en boeken. IHLIA bereidt zich voor op een uitbreiding van de fysieke depotruimte, maar ook op de mogelijkheid 
om de digitale documentenstroom in de toekomst beter te kunnen gaan beheren. 
 
Wat is bereikt 
Er zijn in 2021 door particulieren en organisaties 10 archieven bij IHLIA ingebracht, echter nog niet toegevoegd 
aan de collectie. Door de corona-epidemie konden medewerkers en vrijwilligers niet ter plaatse de archieven 
schonen, verpakken en opruimen. Daarnaast ontving IHLIA van nog eens 50 personen een schenking bestaande 
uit diverse materialen. 
 
Ook de bibliotheek werd flink aangevuld met 780 boeken. Totale bibliotheek bestaat uit 48.810 items, 
waaronder boeken en grijze literatuur. 
-Er zijn 970 documenten aan de digitale bibliotheek toegevoegd. Dit betreft voornamelijk in huis 
gedigitaliseerde artikelen en grijze literatuur. Totale digitale bibliotheek bestaat uit 16.670 boeken, grijze 
literatuur en diverse andere materialen. Tijdens de lockdownperioden, waarin geen medewerkers bij IHLIA 
konden werken lag het digitaliseren van grijze literatuur gedeeltelijk stil. Er waren korte perioden waarin wel 
enkele medewerkers bij IHLIA konden werken. De eerste batch die gedigitaliseerd is binnen het project WOII is 
nog niet toegevoegd aan de digitale bibliotheek. 
Het totale aantal ontsloten en gedigitaliseerde objecten is 2370. 



 
 

In 2021 zijn 661 foto’s gedigitaliseerd en toegevoegd en in totaal bedraagt de fotocollectie nu 11.100 ontsloten 
en gedigitaliseerde foto's. 
In 2021 is de gehele collectie pamfletten/flyers uit alle delen van de wereld opnieuw geordend. Van Nederland 
tot Thailand, van Costa Rica tot Rusland. De pamflettencollectie is in de loop van vele decennia verzameld, 
maar in 2021 ontsloten en als IHLIA-collectie overgebracht naar het IISG. In totaal 20 strekkende meter. 
Om ook het bronnenbeheer te versterken is bij diverse fondsen voor twee projecten financiering van 
particuliere fondsen geworven. 
 
Wat is gedaan 
 
Digitalisering 
 
-Het Mondriaanfonds heeft in het kader van de regeling ‘75 jaar vrijheid’ een subsidie toegekend voor het 
project WOII en homoseksualiteit. Dit project is gestart in 2021 met drie onderdelen, waaronder een 
onderzoek, waarin alle informatie over homoseksualiteit en WOII geïnventariseerd, ontsloten en 
gedigitaliseerd wordt. De meer verborgen collectie-items worden hiermee zichtbaar gemaakt.  Daarnaast het 
digitaliseren van de collectie die wordt toegevoegd aan het Netwerk Oorlogsbronnen. Daaromheen worden 
activiteiten georganiseerd die het project zichtbaar maken, zoals een podcast en de publicatie van een artikel 
(2022). 
In 2021 zijn in drie batches diverse materialen 793 items, betrekking hebbende op het onderwerp 
gedigitaliseerd. 1e batch: 263  boeken 
2e batch: 108  grijze literatuur en boekartikelen 
3e batch: 422  tijdschriften/periodieken 
 
-3656 dvd’s en videobanden uit de collectie zijn voorbereid voor digitalisering 
 
- Met een tweede donatie van het Mondriaanfonds is IHLIA in de gelegenheid gesteld een medewerker 
collectiebeheer aan te stellen die als specifieke taak heeft het onderhouden van relaties met de lhbtiq-
gemeenschap van kleur en bi-culturele lhbtiq’ers. Deze relaties zijn voor het verzamelen van het materiaal van 
de hedendaagse ontwikkelingen in de queer community van belang. De medewerker gaat ook een bijdrage 
leveren aan het mogelijk maken van archiveren van social media in vervolg op het project dat in 2020 in 
samenwerking met het NDE is uitgevoerd. 
 
 
Deelname congressen en bijeenkomsten 
IHLIA nam deel aan diverse conferenties en bijeenkomsten voor de deskundigheidsbevordering en 
kennisuitwisseling.  
Deelname aan negen bijeenkomsten van het NDE over onder meer digitale duurzaamheid,  
termennetwerk, de nieuwe nationale strategie nationaal erfgoed, social media-archivering en  
auteursrechten. Onderwerpen waar IHLIA ook mee te maken heeft. 
Congres georganiseerd door de Universiteit van Utrecht en IISG – Archiving Activism in the Digital 
Age. Als spreker met de lezing: Challenges in Digitizing and Making the IHLIA Collection Accessible. 
- Deelname aan het AVA-netwerk met thema’s als AV-bestandsformaten en AV-online. 
- Deelname aan het NDE-vragenuur over het socialmedia-archiveren als vervolg op het project met 
 het NDE in 2020. Hoe zetten we als netwerk de volgende stap? Sluit aan bij een open discussie 
 over het archiveren van sociale media. Discussie met archivarissen en conservatoren digitale 
materialen van onder meer de Koninklijke Bibliotheek, het Internationaal Instituut voor Sociale  
Geschiedenis, het Stadsarchief Amsterdam en IHLIA. Zij vertellen kort over de pilotprojecten die zij 
 vorig jaar voor  het NDE-project Sociale Media Archivering uitvoerden. 
-Daarnaast presentatie bij de Netwerkdag Oorlogsbronnen 2021 De Mondriaan-Oorlogsbronnen carrousel, een 
carrousel van de door het Mondriaan Fonds goedgekeurde projecten waar het Netwerk Oorlogsbronnen bij 
betrokken is. Deze keer is o.a. het project ‘Homoseksualiteit in en rond WOII’ van IHLIA gepresenteerd. 
- De oorlog dichtbij; pitches van lopende projecten:  
homoseksualiteit in de oorlog door de projectleider van IHLIA; erfgoed dichtbij; de  
toekomst van Netwerk Oorlogsbronnen; van informatiemachine naar kennismachine. 
-In het kader van social media-archivering een verkennend gesprek met Beeld en Geluid  



 
 

over samenwerking tussen Beeld en Geluid en IHLIA in het kader van social media-archivering. Beeld en Geluid 
archiveert Nederlandse YouTube-, TikTok-, en Instagram-kanalen en zou willen samenwerken met IHLIA 
aangaande selectie en ontsluiting van lhbti-gerelateerd materiaal. 
 
 
Bijzondere aanwinsten 
-Archief van Theo van der Meer, circa 2 meter. Theo van der Meer (geboren 1950) is een onderzoeker, 
gespecialiseerd in de geschiedenis van homoseksuelen in Nederland. Het onderzoeksarchief bevat onder 
andere een database met archiefstukken over zedenzaken, aantekeningen over zijn Schorer-biografie, 
sodomieprocessen in de achttiende eeuw en varia over anti-homoseksueel geweld. 
-Archief Damespad, wandelclub voor lesbische vrouwen (2001-2020), organisatiearchief circa 0,2 meter. 
Inclusief nieuwsbrieven, objecten, foto’s. 
-Archief Landelijk Netwerk Biseksualiteit (1991-2013). Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) is sinds 1991 
de landelijke organisatie voor biseksuelen en behartigt de belangen van biseksuelen en anderen met bi-
gevoelens in Nederland. Het LNBi organiseert activiteiten voor biseksuelen, hun vrienden, partners en 
belangstellenden, organisatiearchief, circa 0,4 meter. Statuten, notulen, folders, is tevens ontsloten. 
-Archief Mannenkoor Manoeuvre (1992-2010). Manoeuvre is een Amsterdams (homo)mannenkoor dat in 1992 
opgericht werd. Het repertoire van Manoeuvre bestaat onder andere uit nummers van het Eurovisie 
Songfestival, musical hits en Nederlandse meezingers. Organisatiearchief, circa 1 meter. Met onder andere 
programma’s van optreden, bladmuziek en geluidsopnamen, is tevens ontsloten. 

 
B. Sterke band met lhbti-community en maatschappelijke achterban 
 
Wat is bereikt 
IHLIA heeft in 2021 met diverse organisaties en individuen in de lhbti-community samengewerkt. Onder meer 
met de jonge organisatie Biplus, de Roze Ambassade, COC en het Aidsfonds. 
Ondanks de lockdowns zijn er succesvolle programma’s georganiseerd samen met mensen uit de community, 
waarvan een deel online, soms live, soms een combinatie daarvan. De online bijeenkomsten hebben het grote 
voordeel dat er vaak meer deelnemers meedoen en dat ook deelnemers van verder weg kunnen meedoen. 
 
- In samenwerking met TNN een gezamenlijke onderzoeksstage (naar de transgendergeschiedenis in 
Nederland) met als uitkomst een scriptie over de geschiedenis van non-binaire personen. 
- IHLIA is lid van de Adviesraad met COC over het maken van de Regenboog Canon. 
- Samenwerking met het LGBT+ Youth Performance Intiative voor de derde editie. De 12 jongeren van het 
project hebben lhbtiq+-personen geïnterviewd die 60+ jaar oud zijn. Uit deze verhalen zijn details en 
momenten genomen. Op basis hiervan hebben IHLIA-medewerkers beeld en tekstmateriaal gezocht in het 
archief. De informatie van de interviews en het archief zijn theatraal verwerkt in de voorstelling. Voordat de 
jongeren de ouderen hebben geïnterviewd hebben ze twee lezingen gekregen van Alex Bakker en Julian Isenia. 
Alex Bakker heeft hen verteld over de transgendergeschiedenis van Nederland. Wigbertson Julian Isenia over 
kambrada, een niet- westerse kijk op homoseksualiteit.  
- Rond de tentoonstelling Buitengewone geschiedenis is met de transgendergemeenschap drie keer een 
transerfgoed-workshop georganiseerd. Daarnaast ook een zine-workshop met de transgemeenschap. Het heeft 
een betere relatie opgeleverd met verschillende leden van de trans- community en het bewustzijn vergroot, 
zodat meer materiaal voor de collectie door hun werd gedoneerd. 
 
 
Wat is gedaan 
-Queering the Collections netwerkbijeenkomst vond twee keer online plaats mede georganiseerd door IHLIA. 
Een keer met Het Nieuwe instituut met het onderwerp Collecting Otherwise.  Ook vond de lancering plaats van 
de Queer Baseline in samenwerking met I-studio (Van Abbemuseum en Stedelijk Museum). Daarbij zijn 9 
initiatieven vanuit de queer people of colour community gekozen om een artikel te schrijven. IHLIA 
organiseerde voor het Queering the Collections Netwerk het event. Online werkt bij deze bijeenkomsten erg 
goed, want er is meer en divers publiek, in totaal 110 deelnemers. 
- Belangstelling van studenten van de Universiteit van Utrecht voor Queering the Collections, interview 
gegeven. 



 
 

- Nadat VU Pride met ondersteuning van IHLIA een ‘Pride Library’ heeft gerealiseerd 
https://www.advalvas.vu.nl/en/node/8516 in de Vrije Universiteit, vond in december live de feestelijke 
opening plaats in de VU-bibliotheek. 
- In het kader van de samenwerking met culturele instellingen binnen de Queer geschiedenismaand (zie 
uitgebreide beschrijving onder F) heeft IHLIA de zine-workshop bij het Joods Cultureel Kwartier georganiseerd. 
Het onderwerp was huwelijk en liefde naar aanleiding van de tentoonstelling van Gil &Moti. Onder leiding van 
zinester Rae Parnell maken de deelnemers een eigen zine over liefdesrelaties. Een zine is een klein, zelfgemaakt 
tijdschrift over een specifiek onderwerp.  
 
-Deelname samenwerkingsverband activiteiten en tentoonstelling 40 jaar hiv: House of hiv, een initiatief van 
Hello Gorgeous. 
IHLIA is een belangrijke partner omdat het én over veel materiaal beschikt én ruimte heeft om te kunnen 
tentoonstellen.  
Naast een regelmatig overleg met alle partners heeft er ook overleg met twee externe curatoren en externe 
onderzoekers plaatsgevonden. De geplande tentoonstelling in mei, juni en juli 2022 bij IHLIA is onderdeel van 
een set tentoonstellingen bij de verschillende activistische hiv-communities in en buiten Amsterdam. Het is 
tevens een methode om de contacten tussen die communities weer intensiever te maken en een breder 
platform te maken door zowel terug te kijken naar de afgelopen 40 jaar als vooruit te kijken naar wat er nog 
allemaal moet gebeuren.   
-Ontvangst en rondleiding van Turkse activist in het programma Shelter City. 
- Toespraak bij jubileumbijeenkomst van regenboog tennisclub Smashing Pink 25 jaar ter gelegenheid van de 

overdracht van het archief Smashing Pink aan IHLIA. 

Artikel 
-In het kader van Queer Geschiedenismaand is voor de website Geschiedenis van Zuid-Holland een artikel 
geschreven dat inzoomde op het roze verleden van Zuid-Holland: de NWHK van Schorer in Den Haag, de 
activiteiten van Wim Roos om in Rotterdam een vereniging van de grond te krijgen, een korte geschiedenis van 
de DWH in Delft en de huidige stand van zaken. 
 
Lezingen 
- Voor het Roze Netwerk van Deloitte is een Engelstalige lezing gegeven waarin een snel overzicht over de lhbti-
geschiedenis. De presentatie werd online gegeven in de Pride Week in augustus.  
- lezing voor de Historische Studievereniging Leiden over lhbti-geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog 
 
 
C. Bronnen toegankelijk 
Het toegankelijk maken van de collectie op alle onderdelen is in 2021 op goed niveau gebleven. Dit is deels 
georganiseerd door medewerkers thuis het materiaal in de database te laten invoeren. Het was ook weer 
mogelijk om bij IHLIA de collectie te verwerken (labelen, verpakken, opbergen, plaatsen etc). De bibliotheek 
met open opstelling werd minder geraadpleegd, omdat er minder bezoekers in de OBA terecht konden. Wel is 
meer materiaal digitaal verstrekt aan gebruikers. Hiervoor werd op verzoek gedigitaliseerd. De 
informatiedienstverlening is voor zover op locatie alleen op afspraak mogelijk. Door personeelswisseling lag de 
ontsluiting van de objectencollectie tijdelijk stil, maar die collectie groeit minder hard dan de boekencollectie 
en de archieven. 
 
Wat is bereikt 
Ontsluiting 
-In totaal zijn 2070 objecten beschreven, gecontroleerd en correct verpakt. 
-780 boeken zijn ontsloten en toegevoegd aan de bibliotheek. 
-In 2021 werd veel achterstallig werk gedaan in het fotoarchief. De collectie foto’s uit het voormalig COC-blad 
SEK met totaal 1842 foto’s is geheel gedigitaliseerd en ontsloten. 
- De fotocollectie van een van de voorgangers van IHLIA, het Lesbisch Archief Amsterdam bevat 1845 foto’s en 
is in zijn geheel op correcte wijze ontsloten. Ca. 15 % is ook gedigitaliseerd. 
- Een fotocollectie van het collectie Lesbus is ontsloten en gedigitaliseerd.  
- Bij de voorbereiding van de collectie video’s voor digitalisering in 2022 zijn nog 20 video’s toegevoegd aan de 
catalogus. 
 



 
 

Klanttevredenheid 
Ook in 2021 ontving iedere klant een link naar een enquêteformulier in Google-formulieren.  
Overgrote meerderheid komt hier als student (voor scriptie) of beroepsmatig (voor onderzoek, artikelen). Wat 
opvalt is dat er dit jaar bij de NL-sprekende klanten een aantal mensen is die vanwege persoonlijke interesse bij 
IHLIA komen. Ook zijn er in vergelijking met vorig meer middelbare scholieren die bij IHLIA kwamen 
Ongeveer de helft van de respondenten kende IHLIA al. Van de andere helft komt een deel via een 
zoekopdracht op internet of de OBA. Daarnaast een aantal mensen via de universiteit. 
Driekwart van de respondenten maakt gebruik van de zoekmachine voordat ze contact met de informatiebalie 
zoeken. Binnen die groep is vrijwel iedereen tevreden over het gebruiksgemak van de online catalogus 
Overgrote meerderheid vindt wat ze zoekt.  
 
Cijfers dienstverlening 
Communicatie met medewerkers: tussen goed en uitstekend in. 
Gemiddelde klantvriendelijkheid: 9,4 
Gemiddelde deskundigheid medewerkers: 9,3 
Gemiddelde collectie: 8,6 
Wat opvalt is dat de internationale gebruikers van de IHLIA-dienstverlening over het algemeen hogere cijfers 
geven dan de Nederlandse gebruiker. 
 
Informatiedienstverlening:  
Het organiseren van de dienstverlening was in 2021 nog steeds anders dan normaal. De maatregelen die IHLIA 
en ook de OBA moest nemen (i.v.m. de corona-epidemie) maakten het grotendeels onmogelijk om klanten te 
ontvangen. De dienstverlening is wel zo veel mogelijk voortgezet met het leveren van digitale documenten en 
advisering over online beschikbare bronnen. 
In 2021 lag het totale aantal informatievragen met 174 iets lager dan in 2020. Vraagstellers komen doorgaans 
meer dan een x voor het raadplegen van materiaal en de hoeveelheid materiaal ligt gemiddeld tussen de 5-15 
stukken per gebruiker.  
Het aantal archieven dat is opgevraagd bij IISG steeg naar 26 en bij elkaar zijn ze 110 x geraadpleegd. 
 
Outcome van de informatiedienstverlening 
De informatiedienstverlening is gericht op het ondersteunen, met literatuur en informatie, van onderzoekers, 
media, lhbti’ers, beleidsmakers en andere belangstellenden. Vaak heeft de vraagsteller een eindproduct voor 
ogen waarvoor men informatie nodig heeft. Een kleine opsomming van de eindproducten waar IHLIA’s collectie 
aan heeft bijgedragen: 
- LGBT+ Youth Performance Initiative Amsterdam: selectie van collectiematerialen voor theatervoorstelling. 

- Fotodok, Utrecht Fototentoonstelling Pass it on! van kunstenaar Pablo Lerma is volledig gebaseerd op 

materiaal uit de collectie van IHLIA. Kunstenaar heeft hiervoor intensief onderzoek gedaan in met name de 

tijdschriftencollectie. Heeft ook geleid tot tentoonstelling bij IHLIA. 

-Samenstellen selectielijst lhbti-dagboeken/autobio’s ten behoeve van workshops persoonlijk activisme, mei 

2021 

- Informatie voor theatervoorstelling muziektheatergezelschap Orkater, twee projecten over niet-vertelde 
geschiedenis van niet-cis mannen 
-Materiaal voor Dutch Mountain Film-productie voor een korte speelfilm over de kranslegging op de Dam in 
1971 
-Informatie voor researcher voor een documentaireserie over de jaren 60, voor Omroep Max over homo-
emancipatie en -activisme. 
-Diverse materialen voor het project Het Ontwerp van Het Sociale, tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut. 
-Archiefmateriaal over ILIS voor EL*C (European Lesbian Conference en het Schwules Museum voor de 
ontwikkeling van een tentoonstelling over ILIS. 
-Informatie voor scriptie over queer heritage waarin drie casestudies: Café 't Mandje, het COC- gebouw aan de 
Rozenstraat en De Odeon Kelder.   
-Foto’s voor het Regionaal Archief Tilburg over sekscongres dat is 1969 in Tilburg.  
-Foto voor artikel over homo-acceptatie, door Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) https://www.nu.nl/advertorial/advertorial-nationale-wetenschapsagenda 
-Filmpje In dit Teeken uit 1949 voor perscontacten van het COC i.v.m. het 75-jarig bestaan van het COC, tevens 
diverse artikelen uit Levensrecht uit 1946. 



 
 

-Documentatie voor het COC over de Koninklijke goedkeurig van het COC in 1973. 
-Materiaal voor tentoonstelling Records Uncovered exhibition van lhbt-organisatie Blinken OSA Hongarije, na 
een onlineversie werd ook materiaal in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling op locatie.   
-Materiaal voor de tentoonstelling Buitengewone geschiedenis over Transgender in Nederland met curator 
Alex Bakker. 
-Literatuur voor onderzoek van journalist NRC voor artikel over 20 jaar openstelling van het huwelijk. 
 
 
Wat is gedaan 
Rondleidingen  
14 rondleidingen (online, offline, privé en groep):  
- 19 UvA-studenten online (is opgenomen en kon geurend het semester teruggekeken worden) 
- 4 Reinwardt Academie-studenten 
- 15 SIT-studenten  
- 2  vmbo-leerlingen uit Etten-Leur 
- 8 + 13   UvA-studenten  
- 14 + 10 UvA-studenten  
- 4 medewerkers van de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam 
Plus nog vijf individuele rondleidingen, waarvan een aan een onderzoeker uit Hongarije. 
Samenwerkingsverbanden/Speciale projecten 
Queer Search, samenwerkingsverband/koepelorganisatie van Duitstalige lhbti-archieven en bibliotheken is 
opgericht in 2021. IHLIA participeert in dit samenwerkingsverband, omdat IHLIA buiten Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland de grootste Duitstalige collectie lhbti-erfgoed ontsloten heeft. 
QueerSearch – Jahrestreffen 2021 Deelname en spreker: 
-Twee presentaties in het Duits over digitalisering bij IHLIA en IHLIA algemeen bij het Jahrestreffen  

Sinds 2019 werkt IHLIA samen met Atria in het project Gender Heritage Connection. De voorbereidingen 
hebben geleid tot een toevoeging van een selectie uit de collectie van deelnemende organisaties aan 
Europeana. Daar is een speciale ingang gecreëerd voor de Gender Heritage Connection, waarmee de collecties 
van o.a. IHLIA zichtbaarder zijn geworden. De selectie die IHLIA heeft toegevoegd in 2021 bestaat uit objecten 
en textiel gepubliceerd in Europeana. 
Momenteel zijn 1460 items van IHLIA in Europeana ontsloten  
 
Homosaurus 
Nadat in 2019 de Engelstalige verkorte Homosaurus beschikbaar kwam via www.homosaurus.org is in 2020 en 
2021 verder gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van deze ‘verkorte’ Homosaurus. De Editorial Board met 
Jack van der Wel als vertegenwoordiger van IHLIA hield maandelijks onlinebijeenkomsten en bracht in juni en 
december 2021 updates uit.  
 
IHLA heeft voor eigen gebruik behoefte aan een uitgebreide Homosaurus, waarin de verkorte versie van de 
Homosaurus is geïntegreerd. In 2020 is gekozen voor PoolParty als thesaurus management software om een 
meertalige Homosaurus te onderhouden en publiceren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bezit een 
licentie voor PoolParty waar IHLIA ook gebruik van maakt en kan ook ondersteuning bieden. In 2021 zijn alle 
termen uit de uitgebreide en verkorte Homosaurus ingevoerd in PoolParty. De integratie van de uitgebreide en 
verkorte versie was tamelijk gecompliceerd. Doordat veel termen in de verkorte versier geschrapt zijn, die wel 
in de uitgebreide versie moeten blijven staan, en veel termen LHBTQ+-specifieker zijn gemaakt was de logische 
en hiërarchische structuur in de uitgebreide versie sterk onder druk komen te staan. 
De invoer van de uitgebreide Homosaurus in PoolParty kon in december 2021 worden afgerond, inclusief alle 
nieuwe termen en wijzigingen uit de updates van de verkorte versie. Ook zijn veel zogenoemde Scope Notes 
(gebruiksaanwijzing voor termen) aangebracht, hetgeen het gebruik van termen makkelijker moet maken.  
 
In 2022 kan begonnen worden met het gebruik van de vernieuwde Homosaurus door IHLIA-medewerkers en 
aanpassingen van de IHLIA-database. Ook zullen in 2022 weer veel nieuwe termen, Scope Notes en 
aanpassingen worden aangebracht.  
 
 
 



 
 

Bijeenkomsten 
Voor de noodzakelijke kennisspreiding en nuttige contacten heeft IHLIA ook in 2021 weer deelgenomen aan de 
tweejaarlijkse bijeenkomsten van AdamNet en de WSWB. 
 
 
D. Bekend en zichtbaar  
Wat is bereikt 
Alle inzet om de zichtbaarheid van IHLIA te vergroten lijkt zijn vruchten af te werpen. Drie belangrijke 
ontwikkelingen wijzen daarop. De media weet IHLIA beter te vinden en IHLIA weet media beter te bereiken. 
IHLIA wordt steeds vaker gevraagd als expert bij presentaties en bijeenkomsten en het bezoek aan de website 
is verdubbeld en er is een toename van de bezoekers van social media van gemiddeld 20%. 
 
Media 
Gaykrant ‘Uit de collectie van IHLIA: Roze spelletjes’, 22 december 2020.  
Gaykrant, ‘Aaïcha Bergamin, sporen van een leven lang pionieren’, 8 januari 2021. 
Movisie, ‘LHBTI door de jaren heen in een groots archief’, 26-01-2021. 
Winq.nl, ‘Nieuw: de Queer Geschiedenismaand’, 27-01-2021. 
Expreszo, ‘IHLIA presenteert: de eerste Queer Geschiedenismaand’, 10-02-2021.  
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, ‘Februari 2021| Queer Geschiedenismaand’. 
Repost over Queer Geschiedenismaand door COC Tilburg. 
Gaykrant, ‘IHLIA organiseert eerste Queer Geschiedenismaand’, 11-02-2021. 
Geheugen van Nederland, Roze levensboek van Rob Kopijn. 
Gaykrant, Uit de collectie van IHLIA: Hongarije uit de kast, 08-04-2021. 
Vice, https://www.vice.com/nl/article/93yapz/vijf-ontzettend-belangrijke-verhalen-uit-de-nederlandse-lhbti-
geschiedenis 
Mario de Wilde, ‘Buitengewone geschiedenis: Transgender in Nederland. Expositie van IHLIA LGBTI Heritage’, in 
The Gay Issue, augustus 2021. Download hier 
Mars Planting, ‘Publieke expositie van Trans Erfgoed: hoe, wat en waarom?’, video van Trans Magazine, 
augustus 2021: https://transmagazine.nl/publieke-expositie-van-trans-erfgoed-hoe-wat-en-waarom/ 
Fotoexpositie.nl, ‘It Doesn't Stop at Images’ 
Winq, ‘Een nieuw verhaal. Burgerlijke homo’s’, print editie november 2021, p. 112 – 113. 
Geert Willems, Vrijheidsmuseum Expositie Buitengewone geschiedenis: transgender is geen modegril, het was 
er altijd al , in De Gelderlander, 05-11-2021 
 
-IHLIA doet mee aan Geheugen van Nederland, themakanaal voor digitaal erfgoed. 

Naast zitting in de redactieraad heeft IHLIA in 2021 bijgedragen met een item over de Roze Zaterdag en aan het 

thema Sport met een bijdrage over de Gay Games 1998 Amsterdam. 

 
Website en social media 
In 2021 de IHLIA-website vernieuwd met een frisse look en feel en op basis van een User Experience-onderzoek 
een betere navigatie. 
Gebruikers en paginaweergaves: 
17.230 (+ 11,33% in vergelijking met 2020) mensen hebben onze site bezocht. In totaal hebben zij bij elkaar 
54.017 (+ 31,92%) pagina’s bezocht. Van dat totaal zijn er 43.280 (+ 27,88%) unieke paginaweergaven. 
 
Instagram is gestart in 2020 en heeft een groei van 40% in 2021. 
Op Twitter is een groei van 10% in volgers geteld.  
Het aantal volgers op Facebook stijgt met 15% naar 2400 en op LinkedIn is een stijging van 20%  van het aantal 
volgers. 
 
Wat is gedaan 
Artikelen  
-Artikel bij het thema sporthelden voor Geheugen van Nederland over Gay Games Amsterdam 1998, met tekst 

en afbeeldingen van collectiestukken IHLIA, inclusief samenstellen van compilatiefilmpje. 

-Artikel Uit de Collectie van IHLIA: Hongarije uit de kast op website IHLIA en website Gaykrant, april 2021.  

- Artikel op de site van de IFLA https://iflalgbtqusers.wordpress.com/2021/02/08/ihlia-lgbti-heritage/ 



 
 

 

Presentaties/Lezingen 

- Mediaoptreden Queer Boekentips van hoofd collectie van IHLIA, onderdeel talkshow De OBA draait door, juli 
2021 ter gelegenheid van de pride. 
-Interview met hoofd collectie voor site OBA Amsterdam over queer-boeken en IHLIA  

-Deelname aan onlinepanel "Records Uncovered: LGBT documentary heritage in times of populist regimes"  
georganiseerd door Blinken OSA and the Hatter Society uit Hongarije 
- Presentatie over de betekenis van IHLIA, bij de Rotary Amsterdam 
 
IHLIA-Nieuwsbrief 
Maandelijkse nieuwsbrief per mail aan belangstellenden met diverse artikelen over de collectie en activiteiten. 
Deze worden regelmatig door verschillende medewerkers geschreven en van illustraties voorzien. 
 
-De Thematische Leeslijsten in het Nederlands en Engels zijn geüpdatet. 
-IHLIA is gestart met het laten maken van een promotiefilmpje in drie versies, een voor de website, een voor de 
social media en een voor de website. De filmpjes geven een snelle inkijk in wat IHLIA voor het publiek betekent. 
Om met name het jonge publiek te bereiken is een tweetal jonge mensen uit het netwerk van IHLIA gevraagd 
als social actor. Publicatiedatum maart 2022.  
 
Exposities 
Vanwege de corona-maatregelen is besloten om weer een online-expositie te maken met als onderwerp 
IHLIA’s buttoncollectie. Op de website https://www.lgbtqibuttons.nl zijn 70 diverse buttons te bekijken. De 
buttons zijn ondergebracht binnen vier thema’s: Activisme, Identiteit, Recreatie en Organisaties. Bij elke button 
is een kleine tekst te lezen met het jaar van uitgave. Vier buttons elk gekoppeld aan een thema zijn extra 
uitgelicht met een langere tekst geschreven door vier verschillende mensen.  
Bij het thema Activisme is het de button Flikker mee of Flikker op. Martien Sleutjes schreef daar een tekst bij 
over de Rode Flikkers.  
Bij het thema Identiteit is het de button Black Lesbian. Anne Krul heeft daarbij een tekst geschreven wat een 
button met Black Lesbian erop voor haar betekent.  
Bij het thema Recreatie is het de button iT Amsterdam. Connie van Gils schreef daar een tekst bij over de 
geschiedenis van de iT in Amsterdam. 
Bij het thema Organisaties is het de button Lesbian Liberation. Noah Littel schreef daarbij een tekst over de 
lesbisch feministische groep Lesbian Nation.  
 
Deze tentoonstelling is sinds de lancering door 400 gebruikers bezocht die 1028 pagina's hebben bekeken. De 
meeste bezoekers komen uit NL (62%). Voor de rest komen de bezoekers onder andere uit China, Verenigde 
Staten, Canada en België. Dit is de top vijf van de meest bezochte pagina’s: 
1) homepage (NL) 
2) alle buttons (NL) 
3) memory game (EN)  op deze pagina bleven de mensen ook het langst  
4) activisme (NL) 
5) identiteit (NL) 
 
Bijdragen elders 
-IHLIA werkt mee aan het Huis van Alle Talen van de OBA. Daarvoor is een uitleencollectie samengesteld met 

lhbti-literatuur uit een zo groot mogelijk aantal landen, waar het Amsterdamse publiek een band mee heeft. In 

2021 is de collectie fictie toegevoegd. 

  
E. Emancipatie 

Wat is bereikt 
In de afgelopen jaren heeft IHLIA zich ingezet om de kennis over en de relatie met een aantal 
ondergerepresenteerde groepen binnen de lhbti-community te vergroten. In diverse programma’s heeft IHLIA 
aandacht besteed aan met name de transcommunity en de queer community van kleur. Er zijn twee 
programma-onderdelen in de laatste jaren ontwikkeld die heel geschikt zijn om in te zetten bij de 
gemarginaliseerde groepen. De zine-workshops en OURstories. De communities komen daarin zelf ook aan het 



 
 

woord en het geeft IHLIA de informatie die nodig is om de behoefte t.a.v. het erfgoed en informatievoorziening 
te kennen. 
 
Workshops en events 
-Opening tentoonstelling Buitengewone geschiedenis. Succesvol programma gericht op de waarde van erfgoed 
en geschiedenis voor de trans-community. 
Met een toespraak van Lisa van Ginneken, eerste transgender persoon Tweede Kamerlid en een panelgesprek 
met mensen van verschillende generaties die te zien zijn in de tentoonstelling.  
542 kijkers online en 60 mensen (max) in de zaal. 
 
-Tijdens de tentoonstelling Buitengewone geschiedenis werden drie transerfgoed-workshops georganiseerd. In 
deze workshops zijn aspecten van transgendererfgoed besproken. 
Kerndoel is bewustwording bij de trans-community en herkenning bieden in hun eigen geschiedenis. Daarin 
wordt gekeken naar hoe voorkom je dat erfgoed wordt weggegooid en hoe kun je verstandig voor je spullen 
zorgen. De uitkomsten gaven inzicht in bestaande behoeften van met name onder gerepresenteerde 
subgroepen- en thema’s. Er werden zeer waardevolle gesprekken gevoerd voor zowel IHLIA als de in totaal 45 
deelnemers. 
De meegenomen voorwerpen brachten ontroerende verhalen naar voren over de levens van de deelnemers. Er 
zijn 13 voorwerpen als erfgoed meegenomen bij de inrichting van de vitrines in de tentoonstelling.  
 
-IHLIA organiseerde samen met de OBA een event met Mounir Samuel en twee queer schrijvers. 
Mounir Samuel gaat in gesprek met Tofik Dibi en Simon(e) van Saarloos over onder andere de representatie 
van lhbtqi+-personen en thema’s in literatuur.  
Hoe verhouden deze queer schrijvers zich tot de hetero- en cisnormatieve canon van literatuur? Tot in 
hoeverre beklemt of bevrijdt het gebrek aan representatie hun creatieve proces? Voelen zij een tweestrijd 
tussen het verantwoordelijkheidsgevoel om lhbtqi+-representatie te vergroten en een drang naar absolute 
creatieve vrijheid? 180 kijkers online. 
-De Riek Stienstralezing werd gehouden door drs. Glenn Helberg. Hij sprak over (psychologische) zelfzorg 
binnen de lhbtqi+-gemeenschap. 
Leidend in zijn lezing is de vraag hoe een individualistische notie als zelfzorg benaderd kan worden vanuit een 
gemeenschapsperspectief en op intersectionele wijze. Hoe kunnen we voor anderen zorgen door voor onszelf 
te zorgen? Hoe scheppen we binnen de lhbtqi+-gemeenschap fysieke en emotionele ruimte voor (zelf)zorg?  
De lezing van Glenn Helberg werd ingeleid door een poëzievoordracht van Babeth Fonchie en gevolgd door een 
interessant nagesprek tussen Glenn Helberg en Isjed Ijaz Hussain. Er was het maximaal toegelaten aantal 
mensen in de zaal van 150. 
 
-Er vond twee keer een OURstories-rondleiding plaats bij de tentoonstelling Buitengewone geschiedenis. IHLIA 
organiseert het OURstories-concept sinds 2018 bij grotere tentoonstellingen.  
De rondleiders zijn elke keer verschillend. Mensen uit de gemeenschap, veelal zonder ervaring in rondleiden, 

laten hun favorieten uit de tentoonstelling zien, vertellen hun eigen verhaal en plaatsen kanttekeningen. Ze 

worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd vrij en kritisch te reflecteren op de tentoonstelling. Wel krijgen de 

rondleiders een training in het geven van een rondleiding en vindt er een informatie-uitwisseling plaats met de 

curator van de tentoonstelling.  

De tentoonstelling heeft de ambitie om een compleet, inclusieve geschiedenis te tonen, maar de bronnen zijn 
beperkt. De rondleidingen zijn noodzakelijk om een meerstemmig beeld te geven en een completer verhaal te 
kunnen vertellen. In de OURstories-rondleidingen staan persoonlijke verhalen centraal. In totaal deden 20 
deelnemers mee. Een met Vreer Verkerke en Alejandra Maria Ortiz en een met Sherry Jae Ebere, Robert Witte 
en Jeff van Reen. 
- Zine workshop is een voortzetting van een langdurige samenwerking tussen IHLIA en Rae Parnell. Tijdens de 
workshop krijgen deelnemers de tools om gezamenlijk aan een zine [DIY activistisch tijdschrift] te werken, die 
thematisch gelinkt is aan het thema van de tentoonstelling, uit (gereproduceerd) gedrukt materiaal uit de 
collectie van IHLIA LGBTI Heritage. 
Het doel van deze workshop is om gesprekken op gang te brengen rondom thema’s als zelfexpressie, 
representatie en activisme. Zines, door hun DIY-roots, zijn al lange tijd – en blijven – een belangrijk medium 
voor historisch gemarginaliseerde gemeenschappen om zich uit te drukken, met elkaar te communiceren en 
kennis van de gemeenschap te delen.  



 
 

Een van de zine-workshops vond plaats in samenwerking met het Joods Historisch museum in het kader van de 
Queer geschiedenismaand. 
 
 
Wat is gedaan 
Expositie 
It Doesn’t Stop at Images 
Met de archiefcollectie van IHLIA  als uitgangspunt, onderzocht kunstenaar Pablo Lerma de vorming van 
masculiene en homoseksuele identiteiten in gaypublicaties uit de jaren 70, 80 en 90. Ieder hoofdstuk in de 
expositie is door Pablo samengesteld met foto’s en teksten afkomstig uit een afzonderlijk homomagazine: 
Homologie (Amsterdam, Nederland. 1978-1997), The San Francisco Sentinel (San Francisco, Verenigde Staten. 
1974-1995) en Lambda (Barcelona, Spanje. 1974-1995).  
Met de expositie beoogde Pablo Lerma de stereotyperende en archetypische representaties van mannelijke 
homoseksualiteit en masculiniteit binnen de heteronormatieve blik te deconstrueren.  
Naast de expositie heeft IHLIA een folder uitgebracht met de teksten en uitleg die bij de expositie horen. Zo is 
in de folder per magazine uitgelegd wat Pablo’s visie is m.b.t. het magazine en hoe ze homomannen 
representeerden in de jaren 70, 80 en 90.  
 
-IHLIA heeft zitting genomen in het bestuur van Stichting ‘t Mandje. Het eerste gayvriendelijke café van 
Amsterdam. Om dit erfgoed met een emancipatoire functie te behouden is een stichting in het leven geroepen.  
-IHLIA heeft een deelcollectie van de buttons in bruikleen gegeven aan zorginstelling De Vreugdenhof, waar 
tijdens de pride aandacht werd besteed aan de lhbti-geschiedenis. 
 
 
Evaluatie 
In het kader van de gewenste eindevaluatie van de resultaten van IHLIA aan het einde van de subsidieperiode is 
de evaluatie van de informatiedienstverlening en collectie vervolgd. Onder begeleiding van een expert in 
erfgoedevaluaties interviews gehouden met stakeholders en gebruikers van de collectie. De resultaten zijn 
beschreven in een korte brochure. 
 
F. Debat 
Wat is bereikt 
De ontwikkeling die halverwege de subsidieperiode zichtbaar werd is doorgezet in 2021. De inspanningen om 
zichtbaarder en bekender te worden maken ook dat ook de invloed van IHLIA groter wordt. Ook in 2021 werd 
IHLIA uitgenodigd om mee te praten, te presenteren en daarmee ook deel te nemen aan het maatschappelijk 
debat. Vaak betrof het onderwerpen op het terrein van erfgoed en lhbtiq en diversiteit en inclusie. Ook de 
relaties met Atria, COC en IISG zijn zinvol gebleken. De samenwerking is toegenomen en de gezamenlijke 
inspanningen zijn vruchtbaar voor de rol die IHLIA speelt in het veld.  
 
Queer Geschiedenismaand 
De eerste echte editie van de Queer Geschiedenismaand vond plaats in februari 2021 in samenwerking met zes 
partners (o.a. Cobra museum, Rijksmuseum, JHM). Hoewel enigszins gedwarsboomd door een onverwachte 
lockdown is het een succesvol divers online programma geworden met 15 activiteiten. IHLIA heeft zelf 
bijgedragen met een Lockdown lecture met een historisch onderwerp.  
962 mensen hebben de Queer Geschiedenismaand site bezocht. In totaal hebben zij bij elkaar 3.621 pagina’s 
bekeken. Van dat totaal zijn er 2.855 unieke paginaweergaven. (De cijfers van de instellingen ontbreken).  
 
Congressen en symposia 
 
IHLIA was spreker bij diverse bijeenkomsten en debatten. 
-Lezing Challenges in digitizing and making the IHLIA collection accessible on the internet op het congres 

Archiving activism in the digital age bij het IISG Amsterdam. 

-Presentatie en deelname aan een driedelige online webinar van de Reinwardt Academie met als onderwerp 

Decolonising. 

- IHLIA is deelnemer van een traject van ARCAM om de Architectuurgids inclusiever te maken. 
- Lid van de redactieraad van Geheugen van Nederland. 



 
 

- Spreker bij de organisatie van Dutch Culture Centre for International Cooperation met een bijeenkomst voor 
archieven uit Hongarije, Polen en Estland. 
- Spreker bij een symposium van het RCE over Oral History . 
-Adviesgesprek bij het Vlaams museum in de context van decolonisatie en Queering the Collections. 
Wat is gedaan 
-Deelname aan een onlinesymposium Colonial Legacies of Gender and Sexuality van The Our World Heritage 
Initiative.  
- Brainstorm met Movisie over de kennisfunctie lhbti. 
- Lid van de Begeleidingscommissie onderzoek naar homodiscriminatie bij overheidswerkgevers. 
 
G. Historisch besef 
Wat is bereikt 
Deze activiteit zit in het dna van IHLIA. De collectie en de geschiedenis van lhbti’ers wordt actief getoond en 
gedeeld met het publiek.  
 
Wat is gedaan 
Expositie 
Buitengewone geschiedenis . 
De expositie is georganiseerd in samenwerking met historicus Alex Bakker en vormgegeven door bureau 
Designwolf. De expositie begint in de jaren’50 en eindigt in het heden en vertelt de persoonlijke verhalen van 
Nederlandse transpersonen, van de oudste pioniers tot de jongste generatie. Zeventig jaar geschiedenis van 
trans personen in Nederland komt samen met levensgrote portretfoto’s, filminterviews en unieke objecten. 
Naast de bezoekers informeren over de transgender geschiedenis in Nederland is een belangrijk door 
bezoekers erop te wijzen om hun eigen transerfgoed te bewaren, waarmee IHLIA een bredere trans collectie 
creëert, die weer toegankelijk is voor gebruikers. 
Naast de expositie heeft IHLIA een cahier uitgebracht met alle verhalen en foto’s uit de expositie. 
 
De expositie reist sinds oktober door Nederland en gaat naar minimaal vijf locaties. Naast het Vrijheidsmuseum 
in Groesbeek met 1500 bezoekers, zijn dat Rozet in Arnhem, Gemeente Os en Zwolle. 
 
Roze Levensboeken 
De Serie Roze Levensboeken startte in 2012 en wordt geheel door vrijwilligers uitgevoerd. De coördinatie is in 
handen van een IHLIA-projectmedewerker. Er zijn vier boeken afgerond in 2021, de nummers 40-43 in de serie. 
Er zijn nog twee nieuwe vrijwilligers gestart als schrijver, nadat ze een training hebben gevolgd. Er wordt 
aandacht besteed aan het vergroten van de diversiteit: er komen meer verhalen van mensen buiten de 
randstad en van mensen van kleur en trans personen. De boeken zijn (indien toestemming is verleend door de 
verteller) online te lezen. 
Een enkele keer werd er ook een presentatie van een afgerond levensboek georganiseerd, zoals bij dat van 
activist Clem Bongers.  
 
Artikelen 
-Artikel op de site van de IFLA https://iflalgbtqusers.wordpress.com/2021/02/08/ihlia-lgbti-heritage/ 
 
Lezingen 
- Er is een lezingenserie georganiseerd, de Lockdown Lectures die in zijn geheel gericht was op het online 

publiek tijdens de lockdown begin 2021. In deze korte videolezingen spreekt telkens één spreker over één bron 

uit de omvangrijke IHLIA-collectie. De sprekers zijn uitgenodigd om zelf een bron te kiezen en dit in context te 

plaatsen. 

*IHLIA’s hoofd collectie spreekt over een serie prenten van Jean Boullet. 

*Noah Littel vertrekt vanuit een bron van het Lesbisch Archief over Jeanne d'Arc en bekeek van daaruit hoe we 

spreken over mensen uit het verleden die we nu lhbti'ers zouden noemen. 

*Historicus Alex Bakker over een kleine collectie gebruiksvoorwerken zoals een make-upkwast en -spiegel die 

toebehoorden aan Aaïcha Bergamin, over het belang van ogenschijnlijke doodnormale gebruiksvoorwerpen in 

geschiedschrijving, met name in het schrijven van gemarginaliseerde geschiedenissen zoals de 

transgeschiedenis geschiedenis waarin Aaïcha Bergamin een belangrijke plek inneemt. 



 
 

*Sary Zananiri, kunstenaar en cultuurhistoricus aan de Universiteit Leiden, die werkt met Frank Scholtens 
omvangrijke werkarchief van NINO. Theo van der Meer over het leven en de tijd van Scholten, zowel in een 
Nederlandse als in een Palestijnse context. 
 
 
Scholten (1881-1942) is vooral bekend van zijn reizen naar Palestina in het begin van de jaren twintig, reizen 
die hij onder meer maakte om in Nederland vervolging te ontlopen voor homoseksuele activiteiten met jonge 
mannen. Dit was in een tijd waarin de meerderjarigheid voor homo- en hetero-activiteiten anders was onder 
artikel 248bis. 
In Palestina documenteerde hij zowel plaatsen van historische en religieuze betekenis als het moderne leven 
met als doel een geïllustreerde bijbel te maken. Zijn foto's en archief geven ons onder andere een zeldzame 
hint naar het begrip van een Europeaan van het homoseksuele Palestijnse leven in het begin van de jaren 
twintig. Zijn werk is sinds zijn dood slechts één keer geëxposeerd. 
Vervolgens kwamen 3 curatoren aan het woord Edwin Nasr, Guinevere Ras en Vivian Ziherl. Ze gingen in op de 
verschillende thema's, die in het werk van Scholten te vinden zijn.  
* Curator publieksprogramma IHLIA licht toe waarom Imagevirus van kunstenaarsgroep General Idea 

thuishoort in de IHLIA-collectie. Hij betoogt dat de impact van het werk verder reikt dan alleen een 

kunsthistorisch perspectief, we kunnen die vooral óók in een cultuurhistorische context plaatsen. Verder deelt 

hij zijn visie op het kunstproject dat gaat over aids en gemaakt werd tijdens het hoogtepunt van de 

aidsepidemie. Deze lezing is onderdeel van de Queer Geschiedenismaand 

In totaal werden de Lockdown Lectures door 450 mensen bekeken. 

-Lezing (live) De Weense Anne Frank voor bijeenkomst NOB in het kader van het project Oorlogsbronnen. 

Queering the Collections 
Er vonden twee onlinebijeenkomsten plaats in samenwerking met andere instellingen. De belangstelling was 
groter dan doorgaans bij een livebijeenkomst (110 deelnemers).  Zie Activiteit B.  IHLIA wordt regelmatig 
benaderd vanuit de erfgoedwereld met vragen over hoe zij met Queering van hun collecties kunnen omgaan. 
Ook is er in dat kader een interview afgenomen voor Mooi Noord-Holland, advies in erfgoed. 
Verschijningsdatum 1e kwartaal 2022. 
 
H. Inzicht 
Wat is bereikt 
De belangstelling van de wetenschappelijke wereld voor IHLIA’s collectie en werk neemt nog steeds toe. Meer 
studenten willen stage lopen en er is toenemende belangstelling voor samenwerking in wetenschappelijke 
projecten, zoals de Critical Visitor en sinds 2021 het programma Hate Speech van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, een onderzoeker komt 3 maanden bij IHLIA werken.  
 
-Met een bijzonder online event in het kader van de Critical Visitor heeft IHLIA een academisch publiek bereikt 
met het thema: Archival Interactions #6 Legacy and Speculative Archives. 
 
Wat is gedaan 
Er zijn vijf stagiair(e)s begeleid. O.a. een aantal studenten van de Universiteit van Utrecht voor een 
onderzoeksstage. Een van de studenten heeft een concept handboek gemaakt voor de organisatie van de 
Scriptieprijs. De uitkomst van de onderzoeksstage was een mooie scriptie: Een geschiedenis buiten m/v: 
Zichtbaarheid van de non-binaire identiteit in Nederland (1992-2021). 
 
-In 2021 was het vervolg van het consortium The Critical Visitor. Het project The Critical Visitor duurt vijf jaar en 
is een samenwerking met acht erfgoed- en academische organisaties, waarvan IHLIA er een is. Als deelnemer 
zijn twee fieldlabs bijgewoond die door andere deelnemers zijn georganiseerd. Een door het Nationaal Archief 
over het dekoloniseren van archieven en een door het Nieuwe Instituut met het thema [De]-constructing 
Heritage.  
 
-IHLIA maakt deel uit van de Begeleidingscommissie historisch onderzoek homodiscriminatie bij de overheid, 
waarvan het onderzoeksrapport in mei aan de Tweede Kamer is aangeboden. 
- Vervolg overleg strategische sessie voor het behoud en de borging van de lhbti-kennisfunctie bij Movisie. 



 
 

-In de campusbibliotheek van faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij en Gedragswetenschappen 
en sinds 2017 ook de faculteit der Rechtsgeleerdheid werd in 2021 een keer een presentatie gemaakt in 
vitrines over de collectie en exposities van IHLIA, waarmee IHLIA bij studenten onder de aandacht wordt 
gebracht. 
-Binnen het kader van het installeren van een bijzondere leerstoel zijn (vervolg) gesprekken gevoerd met 
diverse mensen van universiteiten, zoals de Universiteit van Maastricht, Leiden en Utrecht. Er is een concreet 
voorstel dat door een geïnteresseerde universiteit zou moeten worden opgepakt.  
-Interview voor artikel op de website en in de nieuwsbrief van Movisie. 
-IHLIA organiseerde i.s.m. Atria 12 Wikipediabijeenkomsten. Bij lhbti-artikelen geschreven door medewerkers 
en vrijwilligers worden bronnen toegevoegd die verwijzen naar het archief van IHLIA. Er zijn drie lemma’s 
toegevoegd.   
- er zijn 5 blogs verschenen op de researchsite.  
 
Presentaties 
-Tijdens een onlinesymposium dat georganiseerd werd door het Vlaams-Nederlands Netwerk LGBT waar vooral 
jonge onderzoekers/studenten hun onderzoek presenteerden, een korte presentatie over IHLIA.  
 
IHLIA-Scriptieprijs 
In 2021 hebben de voorbereidingen voor het uitreiken van een tweejaarlijkse scriptieprijs voor scripties met 
een onderwerp op het terrein van de lhbti-geschiedenis, geleid tot het uitschrijven van de prijs in oktober. Ook 
is de jury geïnstalleerd en de selectieprocedure voor de inzendingen van start gegaan. De prijs wordt 
ondersteund door de Vrienden van IHLIA met een bedrag voor de prijs en een feestelijke uitreiking in de Queer 
Geschiedenismaand in 2022. 
 
Congressen en symposia 
Deelname aan: 
-2 Aces lezingen bezocht waaronder een over the Right and Gay rights;  
-UU panelgesprek Transgenderrechten;   
-UvA studentenconferentie (3 vrijdagen in maart);  
-UvA congres online Student Conference on Dissidence, Gender, and Sexuality (DGS);   
-Sensuous discoveries symposium Ajamu (17 apr);   
-Promotie Robbie Davidson;  
-Flemish-Dutch LGBTI Research symposium;   
-Livestream presentatie BI+onderzoek;  
-Deelname aan de live SAE Dijksterhuislezing; 
-Gendergeschiedenisdag. 
 
IHLIA Research 
De wetenschapsportal van IHLIA is uitgebreid met vijf blogs, onder meer door stagiairs. In totaal is deze website 
in 2021 3082 keer bezocht (unieke weergaven), wat een verdubbeling is t.o.v. 2020.  
 
De top-5 bestaat uit de homepage, de scriptieprijs, het overzicht van wetenschappers en de research & society 
rubriek.  
 
Er is een samenwerking met het Vlaams/Nederlands lhbti-onderzoekersnetwerk. De Nieuwsbrief met het 
meest actuele onderzoeksnieuws is drie keer gepubliceerd en heeft 112 subscribers. 
 
Publiciteit 
-Op het Toekomst Kleio Instagram voor de geschiedenisstudenten van de UvA een stukje verschenen over IHLIA 
in plaats van de eendaagse stage van een UvA-geschiedenisstudent. 
- Interview voor Movisie, artikel verschenen over IHLIA. 
 
I Onderwijs 
Wat is bereikt 
Na jaren van voorbereiding is in 2021 de belangrijkste activiteit voor de doelgroep jongeren en het onderwijs 
klaar voor publicatie. Na de themadossiers en factsheets biedt IHLIA toegankelijke verhalen over de lhbti-
geschiedenis met het platform With Pride. 



 
 

 
With Pride 
Als opvolger voor de grote tentoonstelling With Pride over de lhbti-geschiedenis richt IHLIA zich met het 
platform With Pride op het toegankelijk maken van de lhbti-geschiedenis voor met name onderwijsgevenden. 
Dit is een versterking van de aandacht voor dit onderwerp bij middelbare scholieren en in het curriculum. Voor 
dit platform werden 85 vensters afgerond gelinkt aan een collectiestuk. Voor met name onderwijsgevenden is 
het een grabbelbak met informatie die kant-en-klaar gebruikt kan worden in de les. In 2021 zijn drie 
evenementen georganiseerd om bekendheid te geven aan het platform. 
Op 1 juni vond de feestelijke lancering van With Pride plaats in Pakhuis de Zwijger, met  
livestream waar 240 mensen naar hebben gekeken. In oktober vond in de Rode Hoed live het  
evenement de Geschiedenisles die je nog nooit hebt gehad plaats met aandacht voor de vergeten 
en onzichtbare geschiedenis van lesbische vrouwen. Ondanks de beperkingen was het een  
uitverkochte zaal met 300 bezoekers en online is het evenement ook nog eens  279 keer bekeken.  
Bij de Paarse Vrijdag is een lesbrief in het pakket voor 1000 scholen meegegaan waarin het  
onderwijs attent gemaakt wordt op de mogelijkheden voor een les met een With Prideverhaal. 
In het online magazine Vice werd vooraf aan de lancering een vijftal artikelen gepubliceerd: 
https://www.vice.com/nl/article/93yapz/vijf-ontzettend-belangrijke-verhalen-uit-de-nederlandse-lhbti-
geschiedenis 
3.357 mensen hebben deze site bezocht. In totaal hebben zij bij elkaar 10.638 pagina’s bekeken. Van dat totaal 
zijn er 7.568 unieke paginaweergaven. 
 
Themadossiers 
Er zijn in totaal zes themadossiers geüpdatet met actuele informatie op de volgende onderwerpen: 
geschiedenis, religie, lhbti-rechten, seksuele en genderdiversiteit, discriminatie en inclusie en transgender. Doel 
is de informatie voor jongeren eenvoudig toegankelijk te maken. Er zijn naast de inleiding op het onderwerp 
ook leessuggesties.  
 
Factsheets 
In totaal zijn zeven factsheets geüpdatet:  
Lhbti-jongeren in cijfers, uit de kast lhbti-jongeren, opvattingen van jongeren over lhbti, discriminatie en 
geweld jegens lhbti-jongeren, lhbti-bevolking in cijfers, acceptatie van lhbti in Nederland in cijfers, lhbti-rechten 
in Nederland (1911-2020). Factsheets geven kort en bondig informatie over de onderwerpen waar het meest 
naar gevraagd wordt en zijn aantrekkelijk vormgegeven. 
 
Wat is gedaan 
Activiteiten 
- Deelname aan NDE webinar over cultureel erfgoed op educatieve platforms.   
- Deelname aan panel over diversiteit in bewaring bij de Dag van de digitale duurzaamheid.  
 



 
 

Bestuur 
De samenstelling van het bestuur van de Stichting d.d. 31 december 2020: 
Koen Hilberdink   voorzitter  datum benoeming: 01-02-2019 
Marcel van Steijn   penningmeester  datum benoeming: 01-06-2016 
Agnes Elling   lid   datum benoeming: 15-01-2014  

beëindigd op 31-12-2021 
Jan Boomgaard   lid   datum benoeming: 15-01-2014  

beëindigd op 31-12-2021 
Judith Schuyf   lid   datum benoeming: 01-02-2018 
Remco van Dam   secretaris  datum benoeming: 01-02-2018 
Dino Suhonic   lid   datum benoeming: 01-11-2021 
 
Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op: 
-15-03-2021 
-10-05-2021 
-12-07-2021 
-30-08-2021 
-08-11-2021 
 
De belangrijkste agendapunten waren: toekomstbeleid, corona epidemie, jaarrekening 2020 en 
subsidieverantwoording, inclusiviteit en diversiteit, risico analyse, nieuwe bestuursleden.  
 
De stichting IHLIA is op 8 december 1999 opgericht. De Stichting is statutair gevestigd te Amsterdam en is 
ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34125028. 
 
 



BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021 31 december 2020

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 17.105 21.995

17.105 21.995

 

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren 250 575

Te ontvangen subsidies 129.975 -                             

Overige vorderingen en  overlopende activa 502 10.689

Liquide middelen 296.867 316.071

427.593 327.335

KORTLOPENDE SCHULDEN, OVERLOPENDE PASSIVA EN VOORZIENINGEN

Overige schulden en overlopende passiva 225.972 155.088

Vooruitontvangen subsidies OCW 158.363 158.363

384.334 313.451

UITKOMST VLOTTENDE ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

Saldo 43.259 13.884

ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN 60.364 35.880

RESERVES EN FONDSEN

Reserves

Algemene reserve Stichting Ihlia 14.266 14.265

Bestemmingsfonds OCW 46.098 21.615

60.364 35.880
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

BATEN EXPLOITATIE

Subsidies 677.710 644.795 636.432

Overige opbrengsten 115.928 205.301 16.572

 
793.638 850.096 653.004

Personeelskosten 467.927 462.236 496.285

Afschrijvingen 5.641 0 3.799

Huisvestingskosten 16.940 17.000 6.050

Organisatiekosten 91.770 82.246 115.848

Directe Activiteitenkosten 186.877 299.241 155.914

769.155 860.723 777.895

SALDO BATEN EN LASTEN 24.483 -10.627 -124.891

MUTATIES RESERVES EN FONDSEN

-Mutatie algemene reserve 0 3.181 -0                         

-Mutatie bestemmingsfonds OCW 24.483 -13.808 -124.891
24.483 -10.627 -124.891
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

- Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ C1 voor kleine organisaties
zonder winststreven. De grondslagen van waardering en van resultaatsbepaling zijn conform vorig jaar. 

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderings-
grondslag is vermeld.  

- Continuïteitsverondersteling bij het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van continuïteit. Voor de jaren 2018 tot en met 2022 is er een
subsidie toegekend van OCW voor een bedrag van in totaal € 3 mln.
Op deze subsidietoekenning is de Algemen wet bestuursrecht (titel 4.2) van toepassing.
De artikelen van deze wet waarborgt dat bij een beëindiging of een sterke vermindering van de
subsidie, de subsidiegever hierbij rekening dient te houden met de financiële consequenties daarvan.
Het is om die reden ook niet mogelijk en niet toegestaan, dat Ihlia voor dergelijke
financiële risico's ook zelf vermogen opbouwt.

- Materiële vaste activa
Deze zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. Hierop zijn afschrijvingen toegepast volgens de
lineaire methode, gebaseerd op de verwachte levensduur c.q. gebruiksduur per soort vaste activa.

- Te ontvangen subsidies en vooruit ontvangen subsidies  
Te ontvangen subsidies betreffen bedragen die per balansdatum nog ontvangen moeten worden 
met betrekking tot toezeggingen in het betreffende boekjaar of in voorgaande boekjaren.
Vooruitontvangen subsidies betreffen in het boekjaar reeds ontvangen bedragen met betrekking tot 
toezeggingen voor perioden na balansdatum.

- Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte voorzieningen.
Deze aftrek wordt voor vorderingen groter dan € 500 per post bepaald via individuele beoordeling van de
posten.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Het resultaat van de stichting wordt bepaald door het verschil tussen de baten en lasten, die zijn
toegerekend aan het boekjaar.

- Afschrijvingen op de vaste activa
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van de aanschafwaarde. 
De afschrijvingspercentages bedragen:

inventaris 20% per jaar
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TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-21 31-12-20

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde per 1 januari 30.732 18.821

Gecumuleerde afschrijvingen 8.736 7.660
Boekwaarde per 1 januari 21.995 11.161

 

Investering 750 14.633

Desinvestering -                 2.722

Afschrijvingen 5.641 3.799

Totaal mutaties -4.891 8.112

Aanschafwaarde per 31 december 31.482 30.732

Gecumuleerde afschrijvingen 14.377 8.736
Boekwaarde per 31 december 17.105 21.995

Overige vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 250 575

Te ontvangen subsidies

Mondriaanfonds 88.225 -                     

Prins Bernhard Cultuurfonds 15.000 -                     

Fonds cultuurparticipatie tbv Transgender 25.000 -                     

Diversen 1.750 -                     
129.975 -                     

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 502 365

Nog te ontvangen personeelskosten -                 10.324

Nog te ontvangen rente -                 -                     
502 10.689

Liquide middelen

ING ASD 4165226 -                 244

Triodos spaar 79.968 -                     

NL89 TRIO 0788 8432 73 216.899 315.827
296.867 316.071

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-21 31-12-20

Algemene reserve 

Stand 1-1-2021 14.265 14.265

Dotatie / ontttrekking 0 0
Stand 31-12-2021 14.266 14.265

Bestemmingsfonds OCW

Stand 1-1-2021 21.615 146.505

Dotatie / ontttrekking 24.483 -124.890
Stand 31-12-2021 46.098 21.615

Specificatie Bestemmingsfonds OCW

Bronnen bewaren -22.561 -61.457

Relatie met de lgbti-community 7.295 3.801

Bronnen toegankelijk -106.918 -98.913

Collecties zichtbaar 71.974 63.875

Emancipatie 75.492 70.248

Debat 45.132 30.170

Historisch besef -23.448 -13.678

Inzicht 17.354 21.410

Onderwijs -18.222 6.158
46.098 21.615

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten 15.892 22.092

Vooruitontvangen subsidies OCW 158.363 158.363

Subsidie St. Homomuseum -                 6.455

Nog te besteden subsidie  expositie Transgender Nederland 49.527 20.150

Nog te besteden sibsidie Queering the collections 31.455 25.000

Nog te besteden subsidies Oorlogsbronnen 57.939 -                     

Crediteuren 8.658 20.776

Loonheffing en sociale lasten 14.924 14.677

Nog te betalen pensioenpremie 6.585 5.729

Opgebouwde vakantie-gelden / verlofrechten 26.648 28.959

Nog te betalen administratie- en accountantskosten 14.345 11.250
384.334 313.451

Het bestemmingsfonds OCW is het verschil tussen de over 2018 t/m 2021 van OCW ontvangen subsidiebedragen 

en de daadwerkelijke bestedingen in die jaren. Het positieve saldo zal in het komend jaar worden besteed.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Subsidies

Ministerie OC & W

 

Bronnen bewaren 164.902 157.820 156.272

Relatie met de lhbti-community 28.883 27.002 26.717

Bronnen toegankelijk 121.282 114.919 112.508

Collecties zichtbaar 97.563 92.851 91.642

Emancipatie 70.885 67.605 66.918

Debat 31.183 29.492 29.354

Historisch besef 55.048 52.466 51.805

Inzicht 39.957 37.367 36.825

Onderwijs 56.662 53.927 53.046

Totaal subsidies OC&W 666.365 633.450 625.087

Diverse Subsidies en Bijdragen

Gemeente Amsterdam DMO -                           -                          -                           

UVA Amsterdam 11.345 11.345 11.345

Totaal Diverse Subsidies en Bijdragen 11.345 11.345 11.345

Totaal 677.710 644.795 636.432

Overige opbrengsten

Bijdrage RCE Queering the collections -                           31.455 -                           

Transgendergeschiedenis Nederland 65.367 72.050 5.350

Oorlogsbronnen 30.286 88.225 -                           

Diverse opbrengsten 20.275 13.571 11.222

115.928 205.301 16.572
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Personeelskosten

Salarissen 348.196 448.236 370.828

Sociale lasten 54.700 -                          62.833

Pensioenverzekering 46.386 -                          44.690

Detachering en uitzendkrachten -                           -                          -                           

Vrijwilligers 300 -                          300

Verrekende subsidie -                           -                          -                           

Opleidingen 4.851 -                          176

Overige personeelskosten 13.494 14.000 17.459-                           

467.927 462.236 496.285

WNT-verantwoording 2021 van Stichting IHLIA over 2021

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag

Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2019: 

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag

Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

Bestuursleden zijn onbezoldigd.

NAAM TOPFUNCTIONARIS

K. Hilberdink

J.E.A. Boomgaard

A.H.F. Elling - Machartzki

M.E.H. van Steijn

J. Schuijf

D. Suhonic Lid

R.W.M. van Dam

1,0

Ja

Lid

78.363

10.701

FUNCTIE

Voorzitter

85.164

89.064

Lonneke van den Hoonaard

01-01-2021 tot en met 31-12-2021.

De WNT is van toepassing op Stichting IHLIA met ingang van 2018. Het voor IHLIA toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Dit betreft het algemene bezoldigingsmaxium. De sectorale normen zijn 

niet van toepassing op IHLIA. 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking  

Lid

Secretaris

N.v.t.

directeur

89.064

Lid

N.v.t.

Penningmeester

N.v.t.

209.000

directeur

01-01-2020 tot en met 31-12-2020.

1,0

Ja

74.862

N.v.t.

N.v.t.

10.302

85.164

201.000

N.v.t.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Afschrijvingskosten

Afschrijving inventaris 5.641 0 3.799

5.641 0 3.799

Huisvestingskosten

Huur, energie- en servicekosten 16.940 17.000 6.050

16.940 17.000 6.050

Bureau-en organisatiekosten

Kantoormiddelen 428 500 443

Lidmaatschappen 1.641 2.000 1.801

Automatiseringskosten en internet 20.358 16.146 14.844

Algemene kantoorkosten 1.135 1.000 2.037

Accountant- en administratiekosten 27.147 23.000 22.928

Reis- en vergaderkosten 1.150 2.500 1.105

Catering/representatie 1.882 2.000 2.438

PR/Communicatie 31.457 31.500 32.524

Communicatiebeleid -                           -                          28.903

Expositiebeleid -                           -                          8.350

Verzekeringen 565 600 200

Advieskosten 4.792 2.500 -                           

Bankkosten 1.214 500 274

91.770 82.246 115.848

Directe Projectkosten
Projectlasten OC&W 52.445 52.511 79.228
Projectlasten eigen projecten 95.653 191.730 5.350
Materiaal exposties 821 4.000 10.149
Vertaling, redactie teksten 1.432 2.000 3.558
Betaling auteursrechten -                           1.500 972
Representatie activiteiten -                           -                          -                           
Programmering 8.989 7.000 13.966
Verpakkingsmateriaal 1.668 3.500 2.434
Digitalisering 4.138 16.000 14.593
Collectie 14.492 15.000 16.960
Huisvesting / depotkosten 7.239 6.000 8.705

Totaal directe projectkosten 186.877 299.241 155.914

Sinds 2019 betaalt IHLIA een vergoeding voor het gebruik van kantoorruimte in de Oba. Overeengekomen is een 

bedrag in 2022 van €25.000,- (ex BTW) en in de 3 jaren daaraan voorafgaand stapsgewijze opbouw met jaarlijks een 

steeds grotere bijdrage.Te beginnen in 2019 met €3000,- ex BTW (€3630,- incl. BTW). 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Overzicht programma bestedingen en inkomsten OCW programma

Projectbestedingen OCW programma Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Bronnen bewaren 130.746 152.982 168.661

Relatie met de lhbti-community 25.912 26.607 24.495

Bronnen toegankelijk 132.842 102.211 165.202

Collecties zichtbaar 92.164 106.062 97.619

Emancipatie 67.156 60.684 60.353

Debat 16.453 17.348 36.554

Historisch besef 66.537 58.887 66.182

Inzicht 56.665 60.063 41.187

Onderwijs 85.026 84.150 112.099

Totaal Projectbestedingen OCW programma 673.502 668.993 772.352

Totale inkomsten OCW programma

Subsidie OCW 666.365 633.450 625.087

UVA 11.345 11.345 11.345

Eigen inkomsten 20.275 13.571 11.030

Totaal Diverse Subsidies en Bijdragen 697.985 658.366 647.461

Dotatie bestemmingsfonds 24.483 -10.627 -124.891

Specificatie Bestemmingsfonds per 31-12-2021

Bronnen bewaren -22.561 -53.321 -61.457

Relatie met de lhbti-community 7.295 4.557 3.801

Bronnen toegankelijk -106.918 -84.742 -98.913

Collecties zichtbaar 71.974 53.622 63.875

Emancipatie 75.492 77.984 70.248

Debat 45.132 42.471 30.170
Historisch besef -23.448 -19.476 -13.678

Inzicht 17.354 10.777 21.410

Onderwijs -18.222 -24.065 6.158

46.098 7.806 21.615

De hieronder verantwoorde programma bestedingen zijn de aan dit programma doorberekende 

personeels- en organisatiekosten en hebben betrekking op de inzet van personeel van Stichting 

IHLIA voor dit programma. 

OCW heeft op 27 november 2017 (kenmerk DE/1286495) een subsidie toegekend voor 5 jaren 

(2018 tot en met 2022) van in totaal € 3 mln. Dit is een instellingssubsidie voor de alliantie LGBTI  

heritage. Deze subsidie wordt na afloop van het subsidieprogramma vastgesteld. IHLIA heeft 

een eigen bijdrage verplichting van gemiddeld € 5.000 per jaar.  Aan deze verplichting is voor 

2021 voldaan. IHLIA heeft een ruimte mate van bestedingsvrijheid binnen het activiteitenplan en 

begroting. Binnen het totale bedrag van de begroting mag geschoven worden. Naast een 

financiële verantwoording wordt er inhoudelijk verantwoording afgelegd over deze subsidie.

Toelichting 2021 IHLIA LGBTI Heritage 
In de oorspronkelijke begroting en plannen voor de jaren 2018-2022 zijn negen activiteiten beschreven die 
uitvoering geven aan de Theory of Change van IHLIA. De activiteiten F Debat en I Onderwijs waren relatief nieuwe 
activiteiten waarvoor IHLIA 2018 en deels 2019 heeft gebruikt om een goed plan te maken. IHLIA heeft volgens 
plan in 2021 de bestemmingsreserve benut om een aantal voorgenomen activiteiten mogelijk te maken.
Voor activiteit I Onderwijs geldt dat in 2020 en 2021 de uitvoering voor deze activiteiten goed tot ontwikkeling is 

gekomen. Externe expertise hierbij is voor IHLIA onontbeerlijk geweest. In 2022 zullen de kosten daarvoor verder 
afnemen.
Toelichting activiteitenoverzicht
De extra gemaakte kosten in 2021 zijn voortgekomen uit inzet van externe expertise voor de activiteit I Onderwijs. 
Deze worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve. 
De oorspronkelijke bestemmingsreserve van 2020 is afgenomen, echter ook weer toegenomen door de toekenning 
van de prijsindexatie over het jaar 2021. Aangezien deze toekenning niet bekend was is lopende het hele jaar op 
een aantal kosten bezuinigd.
Afgelopen drie jaren constateerden we dat er meer personele inzet was op de activiteiten A Bronnen  bewaren en 
C Bronnen toegankelijk. We concluderen dat deze activiteiten toenemen en er meer uren nodig zijn dan begroot 
voor deze totale subsidieperiode. Dit betreffen de kerntaken van de bibliotheek- en archieffunctie.
De besteding bij Activiteit E Emancipatie en F Debat blijft achter bij de oorspronkelijke plannen. IHLIA ziet met 
voortschrijdend inzicht dat de afgesproken prestaties bij die activiteiten met minder inzet gerealiseerd worden.
Ook waren er ook in 2021 helaas minder live activiteiten in de lhbti-community waar IHLIA aan deelneemt of een 
rol in speelt door de maatregelen tegen corona. Er treedt een verschuiving op van het budget van de activiteiten E 
en F naar A en C.
Bij activiteit A Bronbeheer werd het verwerken van het fysieke materiaal op kantoor bemoeilijkt. Daardoor konden 
medewerkers en vrijwilligers niet ter plaatse de archieven schonen, verpakken en opruimen. Bij activiteit C 
Bronnen toegankelijk maakte de maatregelen die IHLIA en ook de Oba moest nemen (i.v.m. de corona epidemie) 
het grotendeels onmogelijk om klanten te ontvangen. De dienstverlening is wel zo veel mogelijk voortgezet met 
het leveren van digitale documenten en advisering over online beschikbare bronnen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan:  het bestuur van Stichting Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum 

en Archief (IHLIA) te Amsterdam. 

 

 

A. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen  

jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Internationaal Homo/Lesbisch 

Informatiecentrum en Archief (IHLIA) Amsterdam gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van  

Stichting Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) 

op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder 

winststreven; 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van  

Stichting Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) 

per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming 

met de door de minister op grond van artikel 9.2 en 1.5 onder d. van de 

kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS vastgestelde voorschriften voor 

de jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen; 

• voldoen de in de jaarrekening verantwoorde subsidiebaten, -lasten en 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel zijnde aspecten aan de eisen 

van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in 

overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van de Kaderregeling 

subsidies OCW, SZW en VWS, zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 van versie 4 

van het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, 

SZW en VWS, en de doelgebonden en niet doelgebonden 

subsidieverplichtingen, zoals vastgelegd in de verleningsbeschikking(en) 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 

verleningsbeschikking en de bepalingen van en krachtens de Wet normering 

topinkomens (WNT). 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  
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De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen, het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW 

en VWS en de Regeling Controleprotocol WNT 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) 

zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent 

dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit het bestuursverslag. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven is 

vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 

werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder 

winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 

onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, zijnde het bestuursverslag en 

de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur van Stichting Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) is 

verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient 

weer te geven, in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven en de door 

de minister op grond van artikel 9.2 en 1.5 onder d. van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS 

vastgestelde voorschriften voor de jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen en de bepalingen van en 

krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in 

overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 

vermeld in hoofdstuk 5 van het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW 

en VWS. 

 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, de Regeling 

Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 

alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 

gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 

het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 

voldoen in alle van materieel van belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 

nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze 

onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

Amsterdam, 28 maart 2022 

 

 

Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

G. Visser RA 

 


		2022-03-28T14:51:33+0200
	Client IP: 37.74.49.132, Transaction ID: qQ_2Oh0D0JxcmfPBn8oKNKKeI3M=
	Gido Visser
	E-SIGNED by visser@dubois.nl, ID: Signer1




