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uitnodiging fundraisingsdiner  
29 juni van 17.30-21.30 in Restaurant Tolhuis in Amsterdam 

 
 
Amsterdam, 10-6-2007 
 
Beste lezeres en lezer,  
 
Bij deze ontvangt u een uitnodiging voor een fundraisingsactiviteit georganiseerd door het bestuur 
van het Tijdschrift voor Genderstudies: een diner in het bekende Tolhuisrestaurant in Amsterdam. 
Tijdens dit diner wordt de oprichting van de Vereniging Vriend/innen van het Tijdschrift feestelijke 
gevierd. Dit diner is een unieke gelegenheid om te netwerken en bij te praten. Op dit moment 
werken we aan een aantrekkelijk programma met o.a. korte statements van wetenschapsters uit de 
kring van vrouwen-en genderstudies en muzikale intermezzo's.  
 
Zoals de term 'fundraising al zegt, is de bedoeling van dit diner 'geld werven'. Geld om de uitgave 
van het Tijdschrift voor Genderstudies te blijven waarborgen, maar ook om nieuwe plannen 
mogelijk te maken. Daarbij valt te denken aan een digitale uitgave van het Tijdschrift, waar de 
redactie op dit moment aan werkt, en het toewerken naar het digitaliseren van de jaargangen van de 
afgelopen jaren.  
Al die plannen kunnen niet gerealiseerd worden uit de opbrengst van de abonnementen en de twee 
kleine subsidies die het Tijdschrift voor Genderstudies nu ontvangt. Vandaar dat het bestuur van het 
Tijdschrift besloten heeft tot het oprichten van een Vereniging Vriend/innen van het Tijdschrift, 
waarvan ieder die het Tijdschrift voor Genderstudies een warm hart toe draagt donateur kan 
worden. Dit diner is de eerste fundraisingsactiviteit van deze nieuwe vereniging.  
 
U kunt zich nog steeds aanmelden voor dit unieke diner door een email te sturen aan 
imottier@freeler.nl en/of door overmaking van 100 euro of meer naar 4963888 t.n.v. Stichting 
Tijdschrift voor Vrouwenstudies, Haarlem o.v.v. je naam en  (email)adres.  
U kunt natuurlijk ook een donatie geven aan de Vereniging Vriend/innen van het Tijdschrift  door 
een bedrag over te maken naar 4963888 t.n.v. Stichting Tijdschrift voor Vrouwenstudies, Haarlem.  
 
Wanneer u zich opgeeft voor het diner ontvangt u ongeveer 21 juni een programma en 
routebeschrijving.  
 
We hopen u op 29 juni te kunnen verwelkomen in het Tolhuis,  
 
Vriendelijke groeten,   
 
 
Freda Dröes 
Barbara van Balen 
Ilja Mottier 
Anne-Claire Mulder 
 
Contactpersoon voor vragen over het diner: 

 Ilja Mottier, imottier@freeler.nl of 071-5146224  

 



 
 
 


