Activiteitenverslag over 2020
Ontstaansgeschiedenis
De Stichting Zuster Vernède is opgericht als zelfstandige stichting in 2008 met als doel het onderzoek
en documentatie naar de geschiedenis van de verpleging en verzorging te bevorderen en te
financieren. Tussen 2008 en 2018 heeft de Stichting dit gedaan door een substantiële bijdrage te
leveren aan de onderzoeks- en educatie activiteiten van het Florence Nightingale Instituut (FNI).
Tevens is een verpleegkundig-historische bibliotheek en documentatiecentrum gefinancierd.
Sinds 13 november 2018 is de Stichting Zuster Vernède een fonds, dat in den breedte activiteiten en
onderzoeksprojecten ondersteunt en waarbij iedereen een aanvraag in kan dienen.
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Zuster Vernède is het bevorderen en financieel ondersteunen van
wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de verpleging en de verzorging in Nederland.
Het vermogen van de Stichting is verkregen door middel van nalatenschappen dan wel legaten.
Activiteiten
Na de koerswijziging in november 2018 heeft de Stichting Zuster Vernède zich in 2019 verdiept in de
vraag hoe ze haar doelstelling het beste waar kan maken en in welke vorm. In 2020 zijn de plannen
verder uitgewerkt en concreet gemaakt. Besloten is dat de Stichting jaarlijks een groot
meerjarenproject financiert, een congres of symposium en een publicatie. Iedereen kan hiervoor een
aanvraag indienen, mits het onderwerp de geschiedenis van verpleging en verzorging betreft.
Ook reikt de Stichting om de 2 jaar de Vernède Scriptieprijs uit voor de beste Bachelor- of
Masterscriptie op het gebied van de geschiedenis van de verpleging.
In 2020 zijn 2 subsidies toegewezen:
• een biografie over Frederike Meijboom, uit te voeren door N. Wiegman.
• een congres, gepland voor 2022, over de geschiedenis van verpleging bij suïcide,
georganiseerd door C. aan de Stegge.
Communicatiestrategie
De Stichting Zuster Vernède heeft eind 2020 een website gelanceerd waar men online twee keer per
jaar, 1 maart en 1 september, een subsidie kan aanvragen. De communicatie verloopt via
nieuwsbrieven en sociale media.
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 bestuursleden. De dagelijkse gang van zaken is uitbesteed
aan een directeur. Het bestuur komt 3 keer per jaar bij elkaar. In het bestuur hebben zitting:
• Dr. R. (Rob) van der Sande, voorzitter
Em. Lector Eerstelijnszorg Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
• De heer R. (Rob) van Pagée, secretaris/penningmeester. Directeur Foundation Op Kleine
Schaal, founder Eigen Kracht Centrale, Zwolle
• Prof. dr. M (Manon) S. Parry, lid. Senior lecturer American Studies and Public History, UVA.
Professor Medical History, VU Amsterdam (zitting hebbend tot 10 april 2021)
Directeur is drs. N. (Nannie) Wiegman, verpleegkundige en historicus
Oprichting en vestigingsplaats
De Stichting Zuster Vernède is opgericht op 20 november 2008 te Zetten en is sinds 2018 gevestigd
aan Slotstraat 12, 4101 BH te Culemborg en beschikt over de ANBI status onder RSIN nummer
820115848.

