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ONDERWERP
Eenmalige emancipatieprijs Heemstede

SAMENVATTING
In dit collegebesluit stelt het college het Reglement Annie Klots Emancipatieprijs vast en 
vraagt het de commissie Samenleving om een zienswijze over de uitvoering van de motie 
Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; meisjes en democratie.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 Motie Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; meisjes en democratie

BESLUIT B&W
1) Het Reglement Annie Klots Emancipatieprijs vast te stellen.
2) Dit besluit voor te leggen aan de commissie Samenleving voor het verkrijgen van 

zienswijzen over de uitvoering van de motie (B-stuk).

AANLEIDING
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 9 november 2018 is de motie 'Viering 100 
jaar vrouwenkiesrecht; meisjes en democratie' aangenomen. In deze motie wordt het college 
opgeroepen om mogelijkheden te onderzoeken om het actieve vrouwenkiesrecht te vieren. 
Hiernaast wordt het college opgeroepen deze gelegenheid te koppelen aan het tot stand 
brengen van een prijs aan een vrouw uit Heemstede die zich maatschappelijk verdienstelijk 
heeft gemaakt.

MOTIVERING
In lijn met de motie is onderzocht welke lokale initiatieven er waren op internationale 
vrouwendag om het actieve vrouwenkiesrecht in Heemstede te vieren. Op vrijdag 8 maart is 
in samenwerking met WIJ Heemstede een film met high-tea georganiseerd in de Burgerzaal 
van het Raadhuis in Heemstede. Hier heeft de burgemeester tijdens haar welkomstwoord de 
Annie Klots Emancipatieprijs gelanceerd om eenmalig een Heemsteedse vrouw die zich 
maatschappelijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie en de verbetering van de 
positie van vrouwen in Heemstede te onderscheiden.

In het Reglement Annie Klots Emancipatieprijs stelt het college van B&W de regels vast aan 
de hand waarvan deze emancipatieprijs wordt uitgereikt. Het reglement biedt de jury ruimte 
om de prijs nader in te vullen. Het gaat om een prijs van de gemeenschap en daarom zal de 
jury zich buigen over de nadere invulling ervan. De jury zal deels uit jongeren bestaan om zo 
ook de relatie te leggen tussen de jeugd van nu en hun toekomstige positie in de 
samenleving. In het reglement zijn in lijn met de motie de kaders aangegeven. Dit reglement 
is als bijlage toegevoegd.

Naamgeving emancipatieprijs
De gemeente Heemstede heeft contact gezocht met de Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek (hierna: HVHB) om mee te denken over een mogelijke naam voor deze 
eenmalige emancipatieprijs. De HVHB kwam vervolgens met de suggestie de prijs te 
vernoemen naar Annie Klots, een vroeg voorbeeld van emancipatie in Heemstede. Zij 
werkte vanaf 1912 als onderwijzeres aan de Voorwegschool en bleef, tegen de gewoonte 
van die tijd in, werken toen ze in 1917 trouwde met haar man. Ook op andere vlakken kwam 
ze op voor haar rechten. Annie Klots was zo geliefd bij haar leerlingen dat die, toen ze in 
1928 op 35-jarige leeftijd in de crisisjaren aan haar einde kwam, met stuivers en dubbeltjes 
een grafmonument voor haar bijeen brachten. 
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FINANCIËN
Voor de uitvoering van de motie wordt rekening gehouden met beperkte kosten van enkele 
honderden euro's. Omdat er geen budget voor de uitvoering voor deze motie is 
gereserveerd, wordt voorgesteld deze kosten ten laste te brengen van de post Onvoorzien.

PLANNING/UITVOERING
De Annie Klots Emancipatieprijs is tijdens Internationale vrouwendag op 8 maart gelanceerd. 
Momenteel wordt een jury samengesteld die deels uit jongeren zal bestaan om zo ook de 
relatie te leggen tussen de jeugd van nu en hun toekomstige positie in de samenleving. Er 
wordt naar gestreefd om de emancipatieprijs voor de zomer uit te reiken.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
In samenwerking met WIJ Heemstede is op 8 maart 2019 een high-tea georganiseerd om 
het 100 jaar actief vrouwenkiesrecht te vieren. De uitnodiging van deze bijeenkomst is via 
WIJ Heemstede en de gemeentelijke kanalen verspreid. Ook is de uitnodiging van deze 
bijeenkomst via de Griffie met het vrijdagbericht van 1 maart verzonden aan alle raadsleden. 

Bij de viering van Internationale vrouwendag op 8 maart 2019 is de lancering van de Annie 
Klots Emancipatieprijs bekendgemaakt. Via een persbericht, een nieuwsbericht op de 
gemeentelijke website en via social media is er over deze lancering gecommuniceerd. 

Terwijl de jury wordt geformeerd zal opgeroepen worden om kandidaten voor te dragen, 
waarna de jury tot een oordeel zal komen in lijn met een door hen vorm te geven proces. De 
oproep om een kandidaat voor te dragen zal breed via een persbericht en via de eigen 
gemeentelijke kanalen worden gecommuniceerd.

Ten slotte zal er aan de bekendmaking van de winnaar en aan de uitreiking van de 
emancipatieprijs breed publiciteit worden gegeven via verschillende kanalen.

Vanzelfsprekend zal gedurende de rest van 2019 worden onderzocht of nog meer 
maatschappelijke initiatieven worden ontwikkeld op dit thema, teneinde – in lijn met de 
bedoeling van de motie – het onderwerp van vrouwen kiesrecht gedurende het gehele jaar 
onder de aandacht te houden. 

DUURZAAMHEID
N.v.t.

BIJLAGEN
 714966: Motie Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; meisjes en democratie
 714814: Reglement Annie Klots Emancipatieprijs
 714904: Persbericht Lancering prijs voor Heemsteedse vrouw die zich inzet voor 

de emancipatie
 714905: Uitnodiging Internationale Vrouwendag Heemstede - 8 maart 2019
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Reglement Annie Klots Emancipatieprijs
Het college van de gemeente Heemstede;

gelezen de motie van de PvdA uit de gemeenteraad van 9 november 2018 over de viering 100 jaar actief 
vrouwenkiesrecht;

overwegende dat het wenselijk is om regels vast te stellen inzake de selectie van kandidaten en de 
uitreiking van de Annie Klots Emancipatieprijs;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Reglement Annie Klots Emancipatieprijs

Artikel 1 Definities
In deze Verordening/regeling wordt verstaan onder:

- Prijs: de Annie Klots Emancipatieprijs.
- jury: de jury van de Prijs.

Artikel 2 Emancipatieprijs
Er is een emancipatieprijs die eenmalig op voordracht van een jury wordt uitgereikt aan een Heemsteedse 
vrouw die zich maatschappelijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie en de verbetering van de 
positie van vrouwen in Heemstede. 

Artikel 3 Instelling jury
1. De Prijs wordt toegekend op voordracht van een jury namens de gemeente Heemstede. 
2. De leden van deze jury worden benoemd door de burgemeester.
3. De jury bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder een voorzitter en een secretaris.
4. Elk lid neemt op persoonlijke titel zitting in de jury.
5. Bij de samenstelling van de jury wordt er naar gestreefd om met name jongere vrouwen hierin een 

rol te geven die affiniteit met het onderwerp hebben.
6. De leden van de jury zijn in functie tot en met het uitreiken van de Prijs.

Artikel 4 Werkwijze jury
1. De jury bepaalt haar eigen werkwijze met inachtneming van de artikelen in dit Reglement.

Artikel 5 Selectieproces kandidaten
1. Iedere inwoner van Heemstede kan tot twee maanden voorafgaand aan de beoogde 

uitreikingsdatum een kandidaat voor de Prijs voordragen aan de jury.
2. De voordracht wordt schriftelijk of per email ingediend bij de secretaris van de jury via: 

emancipatieprijs@heemstede.nl
3. De voordracht wordt voorzien van een beschrijving van de kandidaat, haar verdiensten, haar 

curriculum vitae en een motivatie van de voordracht.
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4. De jury selecteert een kandidaat op basis van de criteria als bedoeld in artikel 6 en stelt een 
juryrapport op met een onderbouwing van haar keuze.

5. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.
6. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
7. Bij gebrek aan geschikte kandidaten kan de jury besluiten geen Prijs toe te kennen.
8. De jury vergadert in beslotenheid.
9. Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 6 Criteria voor toekenning van de Prijs
1. Om in aanmerking te kunnen komen voor de Prijs dient de kandidate:

a. woonachtig te zijn in Heemstede.
b. zich maatschappelijk verdienstelijk te hebben gemaakt voor de emancipatie en de 

verbetering van de positie van vrouwen in Heemstede.
c. van onbesproken gedrag te zijn.

Artikel 7 Uitreiking
1. De jury bepaalt het moment van uitreiking van de Prijs. Deze uitreiking geschiedt in ieder geval in 

2019.
2. De jury bepaalt de wijze waarop de Prijs wordt uitgereikt.
3. De ontvanger van de Prijs verkrijgt tevens een oorkonde waarin de verdiensten worden vermeld, 

alsmede de datum van uitreiking.
4. Het juryrapport wordt op de dag van uitreiking van de Prijs openbaar gemaakt.

Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 19 maart 2019.

Artikel 9 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Annie Klots Emancipatieprijs.

Vastgesteld door het college op 19 maart 2019.
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Communicatie
Raadhuisplein 1
2101 HA HEEMSTEDE
www.heemstede.nl
communicatie@heemstede.nl

PB2019_11 Heemstede, 8 maart 2019

Lancering prijs voor Heemsteedse vrouw die zich inzet voor de emancipatie

In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. Om 
het belang hiervan te onderstrepen en te vieren komt er dit jaar een eenmalige 
prijs voor een vrouw uit Heemstede die zich maatschappelijk verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de emancipatie en voor de verbetering van de positie van vrouwen 
in Heemstede. Burgemeester Astrid Nienhuis maakte de lancering van deze prijs 
vandaag bekend tijdens de viering van Internationale Vrouwendag in het 
raadhuis, georganiseerd door WIJ Heemstede en de gemeente. 

Prijs vernoemd naar Annie Klots
De prijs is (naar een suggestie van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek) 
vernoemd naar Annie Klots, een vroeg voorbeeld van emancipatie in Heemstede. Zij 
werkte vanaf 1912 als onderwijzeres aan de Voorwegschool en bleef, tegen de 
gewoonte van die tijd in, werken toen ze in 1917 trouwde met Jan Bouwman. Ook op 
andere vlakken kwam ze op voor haar rechten; kort na haar vaste aanstelling vroeg ze 
om meer loon (overigens zonder succes). Zij was zo geliefd bij haar leerlingen dat die, 
toen ze in 1928 op 35-jarige leeftijd in de crisisjaren aan haar einde kwam, met stuivers 
en dubbeltjes een grafmonument voor haar bijeen brachten. 

Jury
Het gaat om een prijs van de gemeenschap en daarom zal de jury die geformeerd wordt 
zich buigen over de nadere invulling ervan en over de voor te dragen kandidaten. De 
jury zal deels uit jongeren bestaan om zo ook de relatie te leggen tussen de jeugd van 
nu en hun toekomstige positie in de samenleving. Nadere informatie over de criteria van 
de prijs en het voordragen van kandidaten volgt nog.

Internationale vrouwendag en 100 jaar vrouwenkiesrecht
Honderd jaar kiesrecht voor vrouwen is een belangrijk verworven democratisch recht 
dat landelijk wordt gevierd. In dat kader werd vandaag op Internationale Vrouwendag in 
het raadhuis de film Suffragette vertoond. Daarna volgde een high tea met door de 
bezoekers meegebrachte lekkernijen. Ook de prijs voor een Heemsteedse vrouw die 
zich inzet of heeft ingezet voor emancipatie wordt eenmalig in het leven geroepen naar 
aanleiding van een eeuw vrouwenkiesrecht. 

PERSBERICHT
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Uitnodiging
8 maart 2019 - Internationale Vrouwendag – Heemstede

Film met High Tea – 100 jaar actief vrouwenkiesrecht

Op Internationale Vrouwendag vieren we alles waarvoor vrouwen overal 
ter wereld hebben gestreden en wat ze reeds bereikt hebben. 
Heldinnen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de rechten 
van de vrouw, voor gelijkheid, voor hun medemens: opvallende, 
onzichtbare, levende, overleden, grootse en kleine heldinnen. 
In elke stad of in elk dorp waren en zijn heldinnen te vinden.

In Heemstede vieren we Internationale Vrouwendag met de film 
Suffragette, de strijd van een vrouwenbeweging in Groot-Brittannië in het 
jaar 1912.

Burgemeester Astrid Nienhuis gaat in op 100 jaar Actief Vrouwenkiesrecht, 
de Verkiezingen Provinciale Staten 2019 en waarom het belangrijk is voor 
vrouwen om naar de stembus te gaan.

Programma:
13.15 uur: Inloop
13.25 uur: Welkom door Annette Aukema, directeur WIJ Heemstede
13.30 uur: Burgemeester Astrid Nienhuis – 100 jaar Actief Vrouwenkiesrecht
13.45 uur: Film ‘Suffragette’ – moeders, dochters, rebellen
15.30 uur: High Tea, met zelf meegebracht lekkers

Uw bijdrage: Lekkers voor bij de High Tea

Locatie: Burgerzaal, Raadhuis Heemstede, Raadhuisplein 1

De viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart is een 
gezamenlijk initiatief van Gemeente Heemstede en WIJ Heemstede.

  INTERNATIONALE                    
          VROUWENDAG
      HEEMSTEDE

HeemstedeWIJ
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Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; meisjes en democratie.

Het algemeen kiesrecht voor mannen werd in 1917 ingevoerd. Vrouwen kregen het actieve kiesrecht
echter pas in 1919. Dit honderd jaar kiesrecht, een belangrijk verworven democratisch recht, zal in
2019 landelijk worden gevierd. Maar ook op lokaal niveau biedt dit uitstekende kansen.

Provinciale Staten van Noord-Holland vieren dit met een tentoonstelling in Haarlem over het
vrouwenkiesrecht en de vrouwenstrijd in Noord-Holland. De tentoonstelling vindt plaats van 25
januari tot 20 maart 2019, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen. Een uitgelezen kans om
samen met onze buurgemeente deze belangrijke gebeurtenis te onderschrijven en te vieren.

De Gemeenteraad van Heemstede op 9 november 2018 in vergadering bijeen,

Constaterende:

Dat het belangrijk is dat meer vrouwen politiek actief worden. Zij zorgen namelijk voor een
andere inbreng en vertegenwoordigen 5O%van de bevolking.
Dat het goed is om terug te kijken, om hetgeen waarvoor is gestreden te belichten, zodat de
nieuwe generaties de waarde van dit verworven recht beter leren kennen.
Dat we aandacht moeten houden voor de positie van meisjes en vrouwen.

Overwegende

o Dat het actieve vrouwenkiesrecht het brandpunt van de viering zou moeten zijn

¡ Dat een dergelijke viering een uitgelezen kans is om de betrokkenheid van jonge meisjes

en vrouwen bij te politiek te vergroten
o Dat het in het kader van maatschappelijke vorming en het ontwikkelen van burgerschap

voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Heemstede zinvol kan zijn om de

tentoonstelling te bezoeken
o Dat de interesse en betrokkenheid bij lokale politiek een belangrijke voorwaarde is voor

actieve burgerparticipatie

Roept het college op:

De mogelijkheden tot het initiëren van Heemsteedse inítiatieven ter viering van het actieve
vrouwenkiesrecht op of rond 8 maart 2019 te onderzoeken en deze gelegenheid te koppelen aan het
tot stand brengen van een onderscheiding aan een vrouw uit Heemstede die zich maatschappelijk
verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie en de verbetering van de pos¡t¡e van vrouwen in
Heemstede

o

a

a

En gaat over tot de orde van de dag.

HBB VVD Groenlinks D66 CDA PvdA

L. Jagtenberg E.Stam E. de Zeeuw S. Nieuwland O. Boeder R. Pameijer
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