
2015 in het kort

111 subsidies aan 100 vrouwen-, meiden- en transgendergroepen

en vrouwenfondsen in 61verschillende landen met gemiddeld 

€32.675 per subsidie en een totaal van €3.626.900

wij gaveN 



Vrouwen-, meiden- en transgendergroepen kunnen fundamentele sociale
veranderingen teweegbrengen als zij samenwerken en de juiste steun ontvangen.
Daarom verschaft Mama Cash flexibele subsidies, die gericht zijn op de lange
termijn, zodat groepen vooruit kunnen plannen, in kunnen spelen op nieuwe
uitdagingen en kansen, hun eigen agenda’s kunnen bepalen, en middelen in
kunnen zetten op de manier die hen het beste lijkt. Naast financiële steun, bieden
we ook begeleiding gericht op het versterken van de organisatorische capaciteiten
van de groepen die wij steunen.

Subsidies en
Begeleiding



Wij boden onderdak aan 

Aantal subsidies 

per portfolio

Bedrag per portfolio
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het Red Umbrella Fund, geleid door en voor sekswerkers,

het fonds gaf 15 subsidies aan organisaties in 11 verschillende landen

met gemiddeld  €22.533 per subsidie en een totaal van€338.000
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Subsidies en Begeleiding



Vrouwen-
fondsen

Mama Cash gaf subsidies en begeleiding aan 17 nationale, regionale en thematische 
vrouwenfondsen, zodat zij een sterke vrouwenrechtenbeweging kunnen opbouwen en 
vrouwenrechtenactivisme wereldwijd financieel kunnen ondersteunen. Één van de hoogtepunten
was de subsidie aan Fondo de Mujeres del Sur in Argentinië die hen in staat stelde om lokale
donateurs te werven in openbare plaatsen zoals winkelcentra en op straat. De subsidie ging
over meer dan alleen geld; de campagne speelde een cruciale rol bij het opzetten van een
gemeenschap van betrokken feministische donateurs in Argentinië. 



Invloed op 
de Donor-
gemeenschap

Mama Cash zet haar kennis, ervaring, zichtbaarheid en reputatie in binnen
de donorgemeenschap om meer en betere financiering los te krijgen voor
vrouwen-, meiden- en transgendergroepen. In 2015 steunden wij samen
met de Association for Women’s Rights in Development (AWID) en het
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de lancering van Win-Win,
een onafhankelijk, mondiaal ledennetwerk van bedrijven, stichtingen,
organisaties en particulieren die zich inzetten voor vrouwenrechten.



82%
€7.623.816

Particulieren
Private fondsen
Derden (Nationale Postcode Loterij)
Overheden
Ander inkomen

5% €434.412 

14% €1.259.091

29%
€3.048.172

23%
€2.405.550

€395.757

32%
€3.416.714

Bestedingen aan doelstellingen 
(inclusief betalingen aan partners in 
gezamenlijk gefinancierde projecten)
Uitgaven ten behoeve van fondsenwerving
Beheer- en administratiekosten

Uitgaven totaal €9.317.319

Inkomen totaal €10.628.810

Ons inkomen

Onze uitgaven

4%

13%
€1.362.617

Financieel Overzicht 2015*

*

Het overschot komt voornamelijk door een substantiële gift die is nagelaten aan Mama Cash.*



Wij bedanken je voor je steun aan
Mama Cash en feministisch activisme
wereldwijd!

Alle cijfers in dit document zijn gebaseerd op het concept financieel verslag. 
Voor meer over het werk van Mama Cash in 2015 en voor onze wettelijk
gecontroleerde jaarrekening, kijk in april op www.mamacash.nl/jaarverslag.


