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In 2017 ontvingen we 1562 subsidieaanvragen, waarvan we er 22 daadwerkelijk hebben kunnen toekennen aan nieuwe 

groepen in de portfolio’s van Lichaam, Geld en Stem. In 2018 verwachten we ongeveer 15 subsidies te verstrekken aan 

nieuwe groepen, naast de reeds geplande vernieuwingen van subsidies aan de huidige groepen. Dit betekent dat we 

moeilijke keuzes moeten maken over welke groepen we wel en niet kunnen steunen. De besluitvorming is gebaseerd op 

onze selectiecriteria en prioriteit. 

ALLEEN-LEZEN VERSIE PRE-AANVRAAG MAMA CASH  

1. Contactgegevens 

Groep 

Naam:       

Woonplaats:       

Land:       

Telefoon:       

Emailadres:       

Website (indien van toepassing):       

Facebook account van de groep 
(indien van toepassing): 

        

 

Twitter account van de groep 
(indien van toepassing): 

      

 

Andere sociale media van de groep 
(indien van toepassing) 

      

 

                                                                     Contactpersoon in jullie organisatie 1 Contactpersoon in jullie organisatie 2 

Voornaam:        

Achternaam:        

Emailadres:        

Skype naam (indien van toepassing):       

 

2. Achtergrond en visie van jullie groep 

Oprichtingsdatum: 

      

Is jullie groep geregistreerd bij het orgaan dat in jullie context maatschappelijke en/of niet-gouvernementele organisaties 
(NGO) registreert?  Mama Cash ondersteunt zowel geregistreerde als niet-geregistreerde groepen, dit heeft geen invloed 
om voor subsidies in aanmerking te komen. 

      

Missie van jullie groep. Gelieve niet meer dan 200 woorden te gebruiken. 

http://www.mamacash.org/nl/vraag-subsidie-aan/meer-informatie/wat-we-wel-en-niet-steunen/
http://www.mamacash.org/nl/vraag-subsidie-aan/meer-informatie/wat-we-wel-en-niet-steunen/
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Geef aan welke van de vier werkgebieden het dichtst bij jullie werk aansluit:  

 Reproductieve rechtvaardigheid; veranderen van normen op het gebied van gender, sekse en seksualiteit; herdefiniëren 
en beëindigen van geweld tegen vrouwen, meiden, transgenders en personen met een intersekse conditie (Thema Lichaam) 
Economische rechtvaardigheid: 

 Klimaat rechtvaardigheid, ecologische rechtvaardigheid; het recht op toegang en gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen voor een duurzaam bestaan (Thema Geld- Groene Rechtvaardigheid) 
 Arbeidsrechten; het vermogen, zeggenschap en autonomie om bron van inkomsten te garanderen; inclusie in de 
economische besluitvorming; het recht zich te organiseren voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden (Thema Geld-
Arbeidsrechten)  

 Directe participatie van vrouwen, meiden, transgenders en personen met een intersekse conditie in de structuren en 
systemen die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van hum mensenrechten en leiderschap op alle niveaus in de 
maatschappij; kunsten en media (Thema Stem) 

Wat willen jullie veranderen met jullie werk? Gelieve niet meer dan 500 woorden te gebruiken.  

      

Wat zijn de belangrijkste strategieën of activiteiten die jullie gebruiken om jullie missie te bereiken? Gelieve niet meer dan 
500 woorden te gebruiken. 

      

Wat is de belangrijkste verwezenlijking die het gevolg is van jullie werk? Gelieve niet meer dan 500 woorden te gebruiken. 

      

Namen van organisaties, netwerken en/ of partners waar jullie groep mee samenwerkt. Gelieve niet meer dan 150 woorden 
te gebruiken. 

      

Naam en contact informatie van twee personen van organisaties en/of netwerken waar jullie groep mee samenwerkt en  die 
ons meer kan vertellen over jullie werk en groep. 

                        Contactpersoon die een referentie 
kan geven 1 

Contactpersoon die een referentie 
kan geven 2 

Voornaam:        

Achternaam:        

Organisatie/ netwerk        

Emailadres:        

Positie:        

Email adres:        

Stad, land:         

Telefoon nummer:         

Skype naam (indien van toepassing):        

 

3. Structuur van jullie groep 

Bestaat het leiderschap van jullie groep (voorzitter, bestuur, management team) volledig uit vrouwen, meiden, transgenders 
en/of personen met een intersekse conditie? Zo nee, waarom niet?  Gelieve niet meer dan 200 woorden te gebruiken 

      

Op welke doelgroep(en) richt het werk van jullie groep zich? Bijvoorbeeld, vrouwen met een handicap, lesbiennes, personen 
met een intersekse conditie, seks-werkers etc. 

      

Zijn jullie zelf-geleid zijn door de vrouwen, meiden, transgenders en/of personen met een intersekse conditie op wie jullie 
zich richten?  
Leg uit waarom dit wel of niet het geval is, en geef het percentage van het aantal leden uit de doelgroep (en) dat 
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vertegenwoordigd is in het leiderschap.  Gelieve niet meer dan 200 woorden te gebruiken. 

      

Hoe worden strategische of belangrijke beslissingen genomen over jullie activiteiten, structuur en prioriteiten? Gelieve niet 
meer dan 200 woorden te gebruiken. 

      

 

4. Budget van jullie groep 

Nb: Geef informatie over het budget van jullie gehele groep (niet van een enkele afdeling of project) inclusief alle 

programma’s, activiteiten, diensten, salarissen, huur van het kantoor etc. 

Jullie vorige fiscale jaar liep van:  dd-mm-20jj  tot dd-mm-20jj  

 Bedrag in lokale valuta EN 
naam lokale valuata 

Bedrag in Euro 

Totaal inkomsten voor het vorige fiscale jaar       €       

Totaal uitgaven voor het vorige fiscale jaar       €       

Jullie huidige fiscale jaar loopt van:  dd-mm-20jj  tot dd-mm-20jj  

 Bedrag in lokale valuta EN 
naam lokale valuata 

Bedrag in Euro 

Totaal (geplande) inkomsten voor het huidige fiscale jaar       €       

Totaal (geplande) uitgaven voor het huidige fiscale jaar       €       

Wie zijn jullie belangrijkste subsidiegevers in het huidige fiscale jaar:  
Vermeld de namen van de subsidiegevers, geef aan of de subsidie al toegekend is of gepland is en vermeld het (te 
verwachten) bedrag in lokale valuta en in Euro. Vermeld hierbij de naam van de lokale valuta.  

Naam subsidiegever Subsidie toegekend of 

gepland 

Bedrag in lokale valuta Bedrag in Euro 

    

    

    

 

5. Mama Cash subsidie  

 
 
Welk bedrag willen jullie aanvragen bij Mama Cash? 

Bedrag in lokale 
valuta 
Vermeld de 
naam van de 
valuta 

Bedrag in Euro 

      €       

 

6. Aanvullende informatie 

Is er nog aanvullende informatie die jullie met ons willen delen over jullie organisatie en het werk dat jullie doen? 

Gelieve niet meer dan 200 woorden te gebruiken. 

      

 

 

Het online pre-aanvraagformulier zal vanaf 19 maart 2018 beschikbaar zijn.   
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Indien jullie verdere vragen hebben, kunnen jullie ons contacteren: 

 

Per email: 

 

Als jullie groep zich bevindt in: Gebruik dan het volgende emailadres: 

Afrika en West-Azië africawestasia@mamacash.org  

Oost-, Zuid- en Zuidoost-Azië en Oceanië asiaoceania@mamacash.org  

Europa, Centraal- en Noord-Azië europecentralnorthasia@mamacash.org  

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied lac@mamacash.org  

 

Per post: 

Mama Cash / Programmateam 

Postbus 15686 

1001 ND Amsterdam 

Nederland 

 

Dank jullie voor jullie tijd en interesse om 

samen te werken met Mama Cash.  

 

mailto:africawestasia@mamacash.org
mailto:asiaoceania@mamacash.org
mailto:europecentralnorthasia@mamacash.org
mailto:lac@mamacash.org

