ANBI VERANTWOORDING 2021 LESBISCH ARCHIEF NIJMEGEN
naam: LANijmegen [LAN of Lesbisch Archief Nijmegen]
mailadres: lan@lanijmegen.nl

postadres: Graafsedwarsstraat 21, 6512 EP Nijmegen

SEchEngen en Bestuur
. SEchEng Vriendin rsin 814804251 / kvk 41057416 bankrekening NL25 INGB 0001 4727 09.
. SEchEng Nijmeegs Lesbisch Archief rsin 805507863 / kvk 41056430 geen bankrekening.
Het bestuur van beide sMchMngen wordt gevormd door prof. dr. Mieke Verloo [voorziOer] en drs. Linda
Mans [secretaris / penningmeester].
Beloning bestuur en vrijwilligers
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Het beheer van de collecMe en de archiefruimtes, bezoek
ontvangen, het bijhouden van administraMe en ﬁnanciën plus aanvragen subsidies, het onderhouden
van databases en plaatsen van bijdragen op sociale media wordt gedaan op vrijwillige basis. Wanneer
de ﬁnanciën het toelaten, schakelt LANijmegen professionals in voor bijhouden van de websites, de
digitaliseringsprojecten en voor de samenstelling en producMe van tentoonstellingen.
Websites en tentoonstellingen
. LANijmegen: www.lanijmegen.nl
. Roze Geschiedenis Nijmegen: www.rozegeschiedenis-nijmegen.nl
. COC-Nijmegen ledenblad: www.pink-nijmegen.nl
. Vrouwenkrant Vrouwentongen: www.vrouwentongen.nl
. Flickr voor foto’s en aﬃches: www.ﬂickr.com/photos/lesbischarchief-nijmegen
. facebook: www.facebook.com/Lesbisch-Archief-Nijmegen
. Aﬃches & Aksies tentoonstelling: 12 prints/panelen over de roze-regenbooggeschiedenis van
Nijmegen, die per manifestaMe kunnen worden ingehuurd en aangepast.
Doelstelling en visie
. Erfgoed bewaren is belangrijk maar alleen zinvol wanneer we dat met elkaar kunnen delen.
. LANijmegen wil de Nijmeegse Regenbooggeschiedenis voor iedereen inzichtelijk maken en zet haar
collecMe waar mogelijk online onder een CreaMve Commons licenMe: Naamsvermelding NietCommercieel - GeenAfgeleideWerken 4.0 InternaEonaal.

. LANijmegen ondersteunt de plaatselijke en regionale Regenboogbeweging en zoekt samenwerking
met collega-organisaMes lokaal [RAN, COC, Spo[orAll, RainbowCollecMve] en landelijk [ATRIA, IHLIA].
. LANijmegen neemt de Regenbooggeschiedenis serieus en vindt het belangrijk professioneel en
aansprekend naar buiten te treden.
Financiële verantwoording 2021
LANijmegen is een culturele ANBI. Financiële middelen die LAN ter beschikking staan komen van vaste
donaMes door Vriendinnen, eenmalige donaMes, verkoop van 'dubbele’ boeken en subsidie. Gemeente
Nijmegen ondersteunde LANijmegen in 2021 met een bijdrage voor het beheer. Zonder deze 3.100,had LANijmegen in 2022 met te weinig ﬁnanciële middelen verder moeten gaan.
BATEN

2021

2020

€3.402,56

€2.017,04

€220,00

€220,00

-

€7,86

subsidie voor projecten

€2.000,00

€3.000,00

gemeente Nijmegen ondersteuning beheer

€3.100,00

-

€500,00

-

-

€1.000,00

€9.222,56

€6.244,90

beheer & internet & facebook

€4.453,60

€4.200,84

websites & sohware

€2.029,69

€1.287,67

kantoor, verzekering, verzending
& bankkosten

€985,81

€1.246,00

apparatuur & reparaMes

€781,74

-

donaMes

-

€49,62

verzending [in 2021 bij kantoor]

-

€212,69

overige & reiskosten

-

€576,34

uitgaven beheer

€8.250,84

€7.573,16

uitgaven projecten

€1.490,73

€2.398,46

€9.741,57

€9.971,62

-€519,01

-€3.726,72

donaMes
advertenMes op website
overig beheer

COC burgemeester Dales Prijs
SBHN voor nalatenschap Helm de Laat
LASTEN

resultaat
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