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Graag beschrijven we in dit jaaroverzicht de activiteiten en financiële situatie in 2020. 

 Het bestuur is weer compleet met de benoeming van nieuwe bestuursleden. Marjo 
van den Broek is secretaris en Robert Meefout penningmeester. 

 De ANBI status (formele status van een goed doel zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn 
voor de gevende partij) is aangevraagd bij de Belastingdienst en deze status is ook 
behaald 

o Voor het behalen van de ANBI status was de GWL LinkedIn pagina niet 
voldoende om informatie te publiceren en dat heeft geleid tot het creëren 
van de landingspagina gebouwd in Nederlands  

o Later is deze ook omgezet naar een tweetalige landingspagina met als 
tweede taal Engels 

o Ook een wijziging in de statuten was nodig voor het verkrijgen van de ANBI 
status en is uitgevoerd. 

o Resultaat is dat de ANBI staat is toegekend 
 Samenwerking met Topvrouwen.nl is opgestart  

o Dit heeft geleid tot een interview met Claudia Hopman dat is gepubliceerd 
door Topvrouwen.nl  

o Ook is een webinar Diversiteit is opgenomen in samenwerking met MOS 
events in Nijkerk en Skills Town Connect 

o Webinar Diversiteit is uitgezonden vanaf 6 oktober de landelijke diversiteit 
dag in Nederland 

o GWL bestuur heeft ook besloten om in 2021 een event te organiseren op 21 
mei de internationale diversiteitsdag 

 Deelname aan verschillende webinars in 2020 
 Aanmelding bij Nederlandse Vrouwenraad is opgestart 

o Aanmeldingsformulier is ingevuld en met gevraagde bijlagen ingestuurd  
o Interview met bestuursleden heeft plaatsgevonden en was gericht op hun 

het vormen van hun advies voor de ALV op 21 november 
o Aanvullende documenten met informatie over GWL is aangeleverd voor de 

ALV vergadering van NVR op 21 november  
o GWL heeft zelf online deelgenomen aan deze ALV vergadering op 21 

november en zichzelf geïntroduceerd 
o Besluit door de ALV is direct op 21 november genomen door alle 50 online 

deelnemende lid-organisaties en er is een unaniem positief besluit 
genomen. GWL is lid van NVR sinds 21-11-2020 

o GWL heeft belangstelling getoond naar NVR bestuur voor adviesrol voor 
NVR 
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Financieel Overzicht 2020  

Bijlage _ Jaaroverzicht Financieel 2020 _ totaal rabo export (pdf) 
Bijlage _ Jaaroverzicht Financieel 2020 _ totaal (excel) 

 Inkomsten  Uitgaven  
Beginsaldo 2020 243,78  
Totaal  960,25 1021,13 
Saldo (in versus uit)  -60,88 
Eindsaldo 2020 182,90  
   

 

  


