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je mening geven
risico’s nemen
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In 2009 heeft Mama Cash
100 subsidies toegekend aan
85 vrouwenorganisaties en
14 vrouwenfondsen in 49 landen.
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Onze visie
Mama Cash streeft naar een
vreedzame, rechtvaardige en
duurzame wereld waarin elke
vrouw en elk meisje de kracht en
de mogelijkheden heeft om voluit
en gelijkwaardig te participeren.

Onze missie
Moedige organisaties die overal
ter wereld opkomen voor de
rechten van vrouwen en meiden,
hebben geld en ondersteunende
netwerken nodig om te kunnen
groeien en positieve veranderingen te brengen in hun gemeenschappen. Mama Cash werft
fondsen bij particulieren en
instellingen en investeert deze
gelden in vrouwen- en meidengroepen. Daarmee kunnen ze
bouwen aan netwerken en
samenwerkingsverbanden die
nodig zijn om vrouwenrechten
wereldwijd te verdedigen en te
versterken.

Onze waarden
We omarmen diversiteit in onze
organisatie en bij onze partners.
We staan open voor baanbrekende, innovatieve strategieën,
reageren op veranderende
omstandigheden, staan klaar om
strategische kansen te grijpen en
zijn bereid de risico's te delen
die inherent zijn aan het verzet
tegen en de transformatie van
onderdrukkende structuren en
systemen.
We werken toegewijd aan het
realiseren van onze doelen,
samen met donoren, met de
groepen die wij steunen en met
partnerorganisaties.
We zijn altijd bereid om
verantwoording af te leggen, de
resultaten van onze investeringen
te communiceren en te evalueren,
en met anderen te delen wat we
hebben geleerd over succesvolle
filantropie op het gebied van
sociale rechtvaardigheid.

omarmend
open
toegewijd
altijd bereid
vastbesloten
We zijn vastbesloten om
daadwerkelijke en blijvende
verbeteringen in de levens van
mensen te brengen en om anderen te inspireren zich bij ons aan
te sluiten en ons werk financieel
te ondersteunen.
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unstoppable
in 2009
2009 was een bijzonder moeilijk jaar voor miljoenen vrouwen wereldwijd.
Toch waren vrouwen onvermoeibaar in hun inspanningen om hun rechten
te verdedigen en te versterken.
Toen het leger de regering in Honduras omverwierp, bundelden vrouwenrechtenactivisten hun krachten om te protesteren tegen deze aanval op
de democratie. Ze gaven niet op, ook niet nadat enkelen van hen waren
geslagen, seksueel misbruikt of zelfs vermoord door de militairen.
Feministas en Resistencia, een door Mama Cash gesteunde groep, bevond
zich in de voorhoede van de protestbeweging.
Toen de regeringen van Oeganda en Rwanda harde antihomoseksuele
wetgeving voorstelden, stroomden vrouwenrechtenleiders van naburige
Afrikaanse landen toe om samen met Rwandese en Oegandese activisten
te protesteren. De Coalition of African Lesbians, een door Mama Cash
gesteunde groep, was een van de leiders bij deze solidariteitsacties.
Toen het parlement van Tonga weigerde de Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) te ratificeren, nam
de volledige staf van het Tonga National Centre for Women and Children
uit protest ontslag. Ze richtten het Tonga Women and Children Crisis Centre
(TWCCC) op en droegen zelf financieel bij aan de opening van Tonga's
enige blijf-van-mijn-lijfhuis. Met steun van Mama Cash blijven ze zich
openlijk inzetten voor en uitspreken over de positie van vrouwen in Tonga.
In 49 landen over de hele wereld strijden door ons gesteunde groepen
voor volwaardige mensenrechten. Onder hen zijn oudere vrouwen en
adolescenten, inheemse vrouwen en migrantenvrouwen, alleenstaande
moeders en seksuele en etnische minderheden, plattelandsvrouwen,
sekswerkers en vrouwen met een handicap.
Al deze vrouwen verheffen hun stem en eisen een volwaardige plek in de
samenleving. Ze veranderen wetten, culturen en levens voor iedereen.
Dit jaarverslag van Mama Cash, Unstoppable, is opgedragen aan alle
moedige vrouwen en meiden waar ook ter wereld die risico's nemen en zich
blijven inspannen voor hun rechten, met hoeveel tegenwerking, geweld en
economische en politieke druk ze ook te maken krijgen.

We vertellen je graag hoe
unstoppable vrouwen zijn.
5

twee
stappen
vooruit
Een brief van bestuursvoorzitters Marjo Meijer
en Anastasia Posadskaya-Vanderbeck en
Mama Cash-directeur Nicky McIntyre

van links naar
rechts:
Marjo Meijer,
Anastasia
PosadskayaVanderbeck
en Nicky McIntyre
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Beste vriendinnen,
vrienden en supporters,
In Guatemala bundelden vrouwen die zwoegen in fabrieken,
op het land, als thuiswerksters en als huishoudelijke hulpen het
afgelopen jaar de krachten. Samen eisen ze hun arbeidsrechten op.
De nieuwe beweging wordt geleid door de Asociación de
Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM).
Gedurende een van de moeilijkste economische perioden in de
moderne geschiedenis is het ATRAHDOM gelukt een groot aantal
amendementen op het gebied van arbeidsrechten voor vrouwen ingediend te krijgen in het nationale parlement. ATRAHDOM staat nu in de
startblokken om een landelijke campagne te beginnen om brede steun
voor deze amendementen te verwerven. In dit jaarverslag lees je meer
over de successen van deze door ons gesteunde groep.
2009 was het tweede en misschien wel pijnlijkste jaar van de wereldwijde recessie. Terwijl wij deze brief schrijven, meldt de International
Labour Organisation dat in 2009 maar liefst 27 tot 33 miljoen mensen
hun baan in de formele economie kwijtraakten.
Wereldwijd overtreft de werkloosheid onder vrouwen die onder
mannen. Daarbij neemt ook de armoede toe. Dat komt niet alleen
door de economische recessie, maar ook door andere factoren die
hierop inwerken: de stijgende kosten van voedsel en brandstof, de
teloorgang van sociale vangnetregelingen, de verstoring van het
ecologisch evenwicht en de opwarming van de aarde.
En toch bleven de groepen en vrouwenrechtenbewegingen die wij
steunen doorgaan met hun werk. En dat niet alleen. Ze zetten ook
belangrijke stappen vooruit en creëerden nieuwe, blijvende kansen
voor vrouwen en meiden om volledig deel te nemen aan de samenleving en beslissingen te nemen over hun eigen levens.
Ook Mama Cash staat niet stil. In 2009 vormden we nauwere partnerschappen met ambitieuze vrouwengroepen die alles in huis hebben
om te groeien en hun invloed uit te breiden. We ondersteunden hen bij
het opbouwen van hun organisatie, het versterken van allianties en het
ontplooien van krachtige initiatieven. De afgelopen zomer verhoogden
we bovendien ons maximale subsidiebedrag en kenden we een aantal
grotere subsidies en méér meerjarensubsidies toe.
In november organiseerden Mama Cash en het Open Society Institute
gezamenlijk een internationaal donorforum in Amsterdam over de
rechten van sekswerkers. Vanaf de dag dat we zesentwintig jaar
geleden ons kantoor openden, heeft Mama Cash de mensenrechtenbeweging van sekswerkers financieel gesteund. Wij geloven dat
vrouwenbewegingen en samenlevingen sterker en rechtvaardiger

worden als vrouwen aan de rand van de samenleving hun krachten
bundelen en meer middelen tot hun beschikking krijgen.
In december organiseerden Mama Cash, de Association for Women’s
Rights in Development (AWID) en Hivos gezamenlijk de bijeenkomst
No Steps Back on the Hard Gains Won, die werd bijgewoond door
vrouwenrechtenorganisaties en belangrijke donoren uit de hele wereld.
Deelnemers wisselden kennis en informatie uit over de gevolgen van
de economische crisis voor subsidies aan vrouwenrechtenbewegingen. Ook formuleerden ze gezamenlijk strategieën voor meer
financiële steun nu en in de komende jaren.
Op dit moment worden vrouwen- en meidenrechtenorganisaties
geconfronteerd met grote financiële uitdagingen. In 2008 hadden
fondsen wereldwijd te maken met een daling van hun inkomsten van
15 tot 22%. Volgens recent onderzoek door AWID is financiële steun
aan vrouwenrechten hierdoor in 2009 aanzienlijk gedaald en zal deze
in 2010 nog verder afnemen. Maar vrouwengroepen hebben tijdens
deze crisis juist meer financiële steun nodig, niet minder.
Daarom ging Mama Cash de uitdaging aan om in 2009 méér fondsen
te verwerven, zodat we onze financiering van vrouwenrechtenorganisaties met 20% zouden kunnen vergroten. Het resultaat: we hebben
bijna drie miljoen euro aan subsidies verstrekt, verdeeld over 100
groepen in 49 landen – een toename van 19% ten opzichte van 2008.
Met jouw hulp kunnen we de komende jaren meer blijven investeren.
Tot slot willen we drie vrouwenactivisten gedenken die zijn gestorven
bij de aardbeving in Haïti op 12 januari 2010: Anne Marie Coriolan,
Magalie Marcelin en Myriam Merlet. De laatste was een gewaardeerde
lokale adviseur van Mama Cash. Vlak na de aardbeving hebben feministische fondsen en organisaties gezamenlijk het Feminist
International Solidarity Initiative opgericht, ter nagedachtenis aan deze
drie voorvechters van vrouwenrechten. Het centrum gaat voorzien in
de urgente behoeften van vrouwen en meiden in Haïti op het gebied
van gezondheid, communicatie en zeggenschap.
We bewonderen de groepen die wij steunen om hun veerkracht en
volharding. Graag delen we hun verhalen met iedereen die Mama
Cash een warm hart toedraagt. Hopelijk inspireren en motiveren ze
supporters van vrouwenrechten waar ook ter wereld om net zo
unstoppable te zijn als zij.
Met solidaire groet,
Marjo Meijer
Anastasia Posadskaya-Vanderbeck
Nicky McIntyre
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grote
veranderingen
In 2009 heeft Mama Cash haar nieuwe financieringsprogramma gelanceerd.

Vrouwenrechtenactivisme en vrouwenrechtenthema’s vertonen grote overeenkomsten in verschillende werelddelen.
Daarom heeft Mama Cash besloten over
te stappen van een regionale op een
themagerichte financiering. Dit geeft ons
meer flexibiliteit bij het vinden en financieren van sociale bewegingen die zich
inzetten voor kwesties die op dit moment
het meest urgent zijn voor vrouwen en
meiden. Door deze thematische aanpak
kunnen we een grotere bijdrage leveren
aan het creëren van krachtige bewegingen
die regio's en landen overstijgen.
Ons nieuwe strategische financieringsprogramma steunt vrouwen- en meidenrechtenorganisaties die werken aan
onderling verbonden issues op het gebied
van lichaam, geld en stem. Dankzij ons
nieuwe raamwerk voor samenwerking met
lokale en regionale vrouwenfondsen kan
Mama Cash subsidies verlenen aan partnerfondsen, maar ook participeren in
gezamenlijke fondsenwervingsinitiatieven
en andere wederzijds ondersteunende
activiteiten.

8

We zetten ons in voor
blijvende verandering
Mama Cash verstrekt subsidies aan
mensenrechtenorganisaties die worden
geleid door en voor díe vrouwen en
meiden die zich in de marge van samenlevingen, culturen en zelfs mainstream
vrouwenbewegingen bevinden.
Deze groepen worden grotendeels
gevormd door vrouwen uit seksuele en
etnische minderheden, oudere vrouwen,
adolescenten, inheemse vrouwen, arme
vrouwen, alleenstaande moeders, migrantenvrouwen, sekswerkers, plattelandsvrouwen, transgenders of vrouwen met
een handicap.
Waarom steunen we juist deze vrouwen?
Omdat samenlevingen en culturen blijvend
kunnen veranderen en meer respect
krijgen voor ieders rechten als de mensen
wiens waardigheid het vaakst wordt
ontkend, hun plaats in de samenleving
innemen en hun rechten opeisen.

Wij financieren doorbraken
De groepen die Mama Cash steunt, staan
klaar om grote stappen te nemen die hun
organisatie en netwerk zullen versterken en
de impact van hun werk op het leven van
vrouwen zullen vergroten. Mama Cash
staat klaar om hen hierbij te helpen.
• We financieren groepen die strategische
kansen kunnen creëren en benutten om
wetten, culturen en tradities zo om te
vormen dat ze vrouwen en meiden
beschermen en ondersteunen.
• Onze nieuwe strategie legt de nadruk op
institutionele ondersteuning en subsidies
voor organisatie-opbouw. We geven ook
vaker meerjarensubsidies. Vrouwengroepen gaven aan dat ze vooral dit soort
steun nodig hebben om te kunnen
groeien en een duurzame en sterke
organisatie op te bouwen.
• Het aantal subsidies dat we verstrekken,
is afgenomen. Daardoor kunnen we een
intensievere relatie opbouwen met de
groepen die wij wel steunen. We helpen
hen zonodig om een werkplan te formuleren, om met behulp van onze subsidie
aanvullende fondsen te werven en om
optimale resultaten te behalen.

uns

We steunen de empowerment
van vrouwen en meiden vanuit
de thema’s lichaam, geld,
stem en vrouwenfondsen
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Mama Cash heeft 100 subsidies toegekend
aan 85 vrouwenorganisaties en
14 vrouwenfondsen in 49 landen.
We hebben 14 meerjarensubsidies verleend.
Ruim de helft van de subsidies bedroeg
meer dan €25.000.
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Desalambrando in Argentinië zet zich in om een einde
te maken aan geweld tegen lesbische en biseksuele vrouwen, ook binnen
lesbische relaties. Mama Cash kende Desalambrando in 2009 een
meerjarensubsidie toe voor het opzetten van een Latijns-Amerikaans
netwerk van vrouwengroepen voor lesbiennes en biseksuelen. Door het
delen van praktijkervaringen, successen en knelpunten groeien de leden
van het netwerk in kracht.
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de boel
opschudden
2009: tegen grote sociale, politieke en economische krachten in
dagen vrouwenrechtengroepen de status quo uit en brengen ze in
hun gemeenschap en land cruciale veranderingen tot stand.

LICHAAM
30 subsidies | € 974.866
Mama Cash gaf subsidies aan bewegingen
van lesbische en biseksuele vrouwen en
transgenders, aan organisaties die geweld
tegen vrouwen tegengaan, aan organisaties die een cultuur willen creëren die is
gebaseerd op vrede en aan organisaties
die strijden voor reproductieve rechten en
keuzevrijheid.
Turkmenistan
De regering van Turkmenistan erkent de
ernst van het geweld tegen vrouwen en
meiden niet en probeert actief het werk
van vrouwenrechtenorganisaties en andere
NGO's te verhinderen. Politiegeweld wordt
niet bestraft. Vrouwenactivisten lopen
daardoor grote risico's.
Twee moedige groepen die door Mama
Cash worden gesteund, leiden crisiscentra
voor vrouwen en lichten hen voor over hun
rechten. Ook oefenen zij druk uit op de
regering om veranderingen in gang te zetten en een einde te maken aan het geweld
tegen vrouwen, ook van de kant van de
politie.

10

GELD
23 subsidies | € 545.325

STEM
33 subsidies | € 945.300

Mama Cash gaf subsidies aan groepen die
strijden voor de economische rechten van
migrantenvrouwen, vrouwen die in de informele sector werken, huishoudelijke hulpen,
sekswerkers, fabrieksarbeiders, vrouwen
die in hun bestaan worden bedreigd door
rampen en klimaatverandering en vrouwen
en meiden die onder een regime leven waar
het huwelijks- en erfrecht hen benadeelt.

Mama Cash gaf subsidie aan groepen die
vrouwen stimuleren politiek en bestuurlijk
actief te worden en leiderschapstaken op
zich te nemen, aan groepen die onderwijscampagnes voeren en lobby-activiteiten
verrichten, aan groepen die feministisch
onderzoek uitvoeren en aan groepen die
het rechtssysteem toegankelijk willen
maken voor vrouwen.

Filippijnen
In de Filippijnen bundelt Kaisa Ka Baguio
de krachten van straatverkoopsters,
vrouwelijke vissers en vrouwen met kleine
boerenbedrijven. Vrouwelijke straatverkopers krijgen vaak geen ruimte op de
markten. Ze worden lastiggevallen door de
politie en door lokale autoriteiten die hun
koopwaar vernietigen of stelen. Het afgelopen jaar onderhandelde Kaisa Ka Baguio
met de lokale overheid over ruimte voor
vrouwelijke marktkooplui en streed ze
tegen het afbreken van een markt in de
stad.

Sierra Leone
Het naoorlogse rechtssysteem in Sierra
Leone zorgt ervoor dat arme, ongeletterde
vrouwen vaak jarenlang worden opgesloten zonder proces en dat vrouwen
veroordeeld worden voor ernstige misdaden – soms zelfs tot de doodstraf – zonder
bewijs of een behoorlijke verdediging.
AdvocAid, een door Mama Cash gesteunde
groep, geeft vrouwelijke gevangenen
voorlichting over hun rechten en het rechtssysteem en helpt hen een advocaat te
vinden en beroep aan te tekenen.

VROUWENFONDSEN

ken je hen nog?

14 subsidies | € 522.500
Mama Cash gelooft dat een sterk netwerk
van vrouwenfondsen noodzakelijk is om
krachtige, effectieve vrouwenrechtenbewegingen te kunnen opbouwen. We
verstrekken subsidies aan vrouwenfondsen, opdat zij op hun beurt kleinschalige
vrouwenrechtenorganisaties, -netwerken
en -bewegingen in hun regio kunnen
ondersteunen.
Het afgelopen jaar gaf Mama Cash
subsidie aan lokale en regionale vrouwenfondsen in Mexico, Nicaragua, Bolivia,
Servië, Mongolië, Hong Kong, Chili,
Frankrijk, Slowakije, Georgië, Argentinië,
Tsjechië, Colombia en de Oekraïne.
Hong Kong
In 1997 werd Hong Kong door het
Verenigd Koninkrijk ‘teruggegeven’ aan
de Volksrepubliek China. Sindsdien
hebben vrouwen-NGO's en kleinschalige
vrouwenorganisaties die ‘pro-democratie’
en ‘pro-mensenrechten’ zijn moeite
financiële middelen te vinden voor hun
werkzaamheden in Hong Kong.
Her Fund geeft subsidie aan grassroots
organisaties die de positie van vrouwen
willen verbeteren en zich daarom inzetten
voor economische rechtvaardigheid,
wederzijdse ondersteuning en gerechtigheid voor vluchtelingen en asielzoekers
en de empowerment van jonge meiden.
Een van de groepen die Her Fund steunt,
lobbyde met succes bij de regering voor
een minimumloon voor ongeschoolde en
laagopgeleide arbeiders, grotendeels
vrouwen.

Herinner je je Stars of Hope nog, de eerste Palestijnse
vrouwenrechtenorganisatie voor vrouwen met een handicap? In ons vorige jaarverslag schreven we over deze
moedige organisatie, die toen net één jaar bestond.
In het tweede jaar van de Mama Cash-subsidie is Stars
of Hope hard aan het werk geweest en heeft ze de boel
flink in beweging gekregen.
Wat heeft Stars of Hope allemaal bereikt?
• Ze heeft 85 Palestijnse plattelandsvrouwen met een handicap opgeleid tot

voorvechters van de gemeenschap en steunpilaar voor andere vrouwen
met een handicap in hun dorp.
• Ze heeft het ministerie voor Vrouwenzaken zover gekregen dat tijdens het
debat over de nationale begroting een voorstel werd gedaan voor een
reservering in het budget voor vrouwen met een handicap.
• Ze heeft een zetel aangeboden gekregen (en geaccepteerd!) in een werkgroep van het ministerie voor Sociale Zaken, waar Stars of Hope direct
kan opkomen voor de rechten van vrouwen met een handicap, voorlichting kan geven en een bijdrage kan leveren aan landelijke strategieën en
financiële middelen voor maatschappelijke dienstverlening.
Rechten voor vrouwen met een handicap wereldwijd

In 2009 verstrekte Mama Cash subsidie aan vier andere organisaties door
en voor vrouwen met een handicap. De Association for Women with
Disabilities in India, Dawogro in Tanzania, Women’s Action in Montenegro
en Koyonzo Disabled Group in Kenia zetten zich alle in om de rechten van
vrouwen met een handicap op de agenda van landelijke en internationale
vrouwenbewegingen te krijgen.

vrouwen met
een handicap
zijn unstoppable
11

Samen zijn we
niet te stoppen
Vrouwenfondsen
Vrouwen- en meidenrechtenorganisaties
Mama Cash-donateurs

zeven
onvermoeibare
voorvechters
van
vrouwenrechten

wat?
Het Tonga Women and Children Crisis Centre (TWCCC) zet zich in
om een einde te maken aan alle vormen van geweld tegen
vrouwen en kinderen.

waarom?
Elk jaar is bijna de helft van de vrouwen in Tonga het slachtoffer van
geweld door hun partner of een familielid. Ook het hardhandig straffen
van kinderen wordt in de meeste landen van de Pacific verdedigd als een
traditioneel aspect van de plaatselijke cultuur.
Op het moment dat het Tongaanse parlement tegen de CEDAW stemde,
met de mededeling dat vrouwen in Tonga in hoog aanzien staan en dat
er geen noodzaak is voor een dergelijke vrouwenrechtenverklaring,
stapten alle medewerkers van het Tonga National Centre for Women and
Children op. Toen de directrice van dit centrum de feiten op tafel legde,
verklaarde de premier in een persbericht dat zij het volk van
Tonga misleidde en dat CEDAW de maatschappelijke samenhang
in Tonga zou vernietigen.

wat nu?
Het nieuwe autonome TWCCC legt meer nadruk op belangenbehartiging
en juridische hervormingen. De staf is ervaren en gaat strategisch
te werk, vastbesloten om de cultuur van geweld tegen vrouwen
te beëindigen en een nieuw model te creëren voor bestuur en activisme
voor vrouwenrechten-NGO's in de regio.
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we hebben onze
autonomie
verworven
Tonga Women and Children Crisis
Centre • Koninkrijk Tonga
"Vroeger heetten wij Tonga National Centre for Women and Children
en leidden we het enige blijf-van-mijn-lijfhuis in Tonga. Op 30 oktober 2009 namen zeventien van onze achttien medewerkers ontslag.
In Tonga wordt het bestuur van een NGO gewoonlijk door de
overheid gecontroleerd. We konden ons niet langer verenigen met
die ondemocratische situatie, zeker niet nadat onze regering zojuist
had geweigerd de Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW) te ratificeren. Door collectief ontslag te nemen, hebben we echt geschiedenis geschreven.
We hebben een nieuwe, autonome NGO gesticht die is gebaseerd
op feministische principes en vrouwenrechten.
Dankzij donaties van onze medewerkers konden we de eerste twee
maanden huur van ons nieuwe kantoor betalen. We deelden met
z'n allen één computer en werkten zittend op de grond. We vroegen
onze familie en vrienden om bureaus en stoelen. Zo zijn we begonnen, totdat we eind 2009 een subsidie van Mama Cash kregen.
We willen opkomen voor de belangen van vrouwen en kinderen en
niet bang zijn om te strijden voor gendergelijkheid! Omdat we ons
hebben afgescheiden, kunnen we nu openlijk aandacht vragen voor
de broodnodige empowerment van meiden en vrouwen in Tonga.
Ons doel is voorkomen dat we hen louter en alleen terugvinden
in de statistieken over gendergerelateerd geweld. Tonga is een
aristocratische en patriarchale samenleving die weigert om vrouwen
als gelijken te erkennen en te behandelen. We willen alles in het
werk stellen om een betere wereld te creëren voor al die vrouwen
en kinderen in Tonga die hieronder lijden."

Een Tongaanse
vrouw die van haar
man scheidt, krijgt
alleen datgene mee
wat ze inbracht toen
ze trouwde.

.

De Tongaanse wet
erkent verkrachting
binnen het
huwelijk niet.
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we bouwen
een arbeidersbeweging
Asociación de Trabajadoras del Hogar a
Domicilio y de Maquila • Guatemala
"We zijn vrouwen die werken als huishoudelijke hulp, in
fabrieken, op het land of vanuit huis. Onze bijdrage is
essentieel voor de economie van ons land, maar we hebben
niet dezelfde rechten en voordelen als anderen. De weinige
rechten die we hebben, als vrouw en als arbeider, worden
dagelijks geschonden.
In 2007 hebben we het initiatief genomen om amendementen op de nationale arbeidswet in te dienen waarmee we
dezelfde rechten en bescherming zouden krijgen als andere
arbeiders. We stelden een groep samen met mensen
van het ministerie van Werkgelegenheid, het secretariaat
Vrouwenzaken en andere vrouwenorganisaties. Zes maanden lang analyseerden we elk artikel van de arbeidswet en
schreven we de amendementen die moeten zorgen voor
rechtvaardigheid en gelijkheid in onze sectoren.

Een huishoudelijke
hulp in Guatemala
verdient gemiddeld
29 dollar per maand.
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De amendementen zijn in augustus 2009 ingediend. Nu
moeten we de leden van het parlement voorlichten en het
publiek aan onze zijde krijgen. Anders worden onze
amendementen niet eens in stemming gebracht. Samen
met andere vrouwenorganisaties en vakbonden voeren we
landelijk campagne. We gaan bij de mensen langs om ze
bewust te maken van de noodzaak hiervan en ze te stimuleren druk uit te oefenen op hun lokale vertegenwoordigers.
We hopen dat onze amendementen uiterlijk in juli 2010 in
stemming worden gebracht."

Slechts 1% van de Guatemalaanse vrouwen
verdient het minimumloon. De rest verdient
minder dan 224 dollar per maand.

wat?

waarom?

wat nu?

Asociación de Trabajadoras del

Huishoudelijk werkers in Guatemala hebben

ATRAHDOM volgt het werk van de

Hogar a Domicilio y de Maquila

geen recht op een minimumloon en vallen niet

inspectieteams van het ministerie

(ATRAHDOM) leidt vrouwen in

onder de sociale voorzieningen voor

van Werkgelegenheid en Welzijn,

Guatemala op en bundelt hun

werknemers. De enige bescherming die ze

onthult hun falen via de media

krachten, zodat ze hun rechten

hebben is het wettelijke voorschrift dat de

en zet zich in voor hervormingen

kennen en deze kunnen opeisen.

werkdag niet langer dan 14 uur mag duren.

die leiden tot een betere

De organisatie zet zich in om haar

Dat geldt ook voor de jonge meisjes – soms

bescherming van vrouwelijke

leden te integreren in bestaande

maar vijf jaar oud – die in Guatemala-stad in

arbeiders.

vakbonden en bewegingen voor

de huishoudelijke sector werken. In de praktijk

vrouwen, feministen en sociale

werken de meisjes en vrouwen gemiddeld

rechtvaardigheid.

18 uur per dag. Meer dan 60% van de
werkende vrouwen in Guatemala werkt vanuit
huis, zonder enige vorm van wettelijke
bescherming. In de fabrieken is 60 tot 80%
van alle arbeiders vrouw. In Guatemalaanse
fabrieken mogen vrouwelijke arbeiders vaak
de hele dag niet met elkaar praten of naar de
wc gaan. Vrouwen die zich proberen te
organiseren, kunnen rekenen op een
gewelddadige reactie, soms zelfs moord.
17

wat?
Voices of Women is een jonge, nieuwe groep in Amsterdam.
De organisatie leert vluchtelingen, asielzoekers, slachtoffers van
vrouwenhandel, sekswerkers, vrouwen zonder verblijfsvergunning en
migrantenwerkers omgaan met verschillende mediavormen. Op die
manier krijgen ze de middelen in handen om een waarheidsgetrouw
beeld van zichzelf te geven, tegen de zeer stereotiepe en vaak
onjuiste afschildering in de traditionele media.

waarom?
Hoewel sekswerk in Nederland legaal is, is het nog steeds een beroep
dat sterk wordt gestigmatiseerd. Sekswerkers worden verkeerd
begrepen, alom afgeschilderd als slachtoffer en gediscrimineerd als
vrouw en als arbeider. Sekswerk vindt plaats als er sprake is van
wederzijdse instemming. Dat wil zeggen dat er niemand wordt
gemanipuleerd of met dreigementen wordt aangezet tot seksuele
dienstverlening. Als er geen wederzijdse instemming is, spreken we
van gedwongen werk of mensenhandel. Nederland is een van
's werelds belangrijkste bestemmingen voor slachtoffers van
vrouwenhandel. Toch zijn er elk jaar slechts enkele vrouwen die hulp
zoeken bij de autoriteiten.

wat nu?
Mama Cash staat achter sekswerkersbewegingen waar ook ter wereld
en eist dat sekswerkers dezelfde rechten en verantwoordelijkheden
krijgen als andere arbeiders. Tegelijkertijd wijzen we vrouwenhandel
volledig af en streven we naar gerechtigheid en vrijheid voor alle
vrouwen die niet vrijelijk hebben gekozen voor hun werksituatie.
Samen met Voices of Women en andere groepen en partnerorganisaties werken we aan vergroting van de cirkel van steun
voor beide groepen vrouwen. Op die manier willen we ervoor zorgen
dat vrouwen in de seksindustrie hun rechten kunnen doen gelden en
dat slachtoffers van vrouwenhandel hun rechten en vrijheid kunnen
verwerven.
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we geven sekswerkers
en slachtoffers
van vrouwenhandel
de middelen om hun
verhaal te vertellen
Voices of Women
is een van de
weinige
initiatieven in
Nederland die
gemarginaliseerde
vrouwen de
middelen geeft om
hun eigen verhaal
voor het voetlicht
te brengen.

Voices of Women • Nederland
"We werken met slachtoffers van
vrouwenhandel en met (voormalige)
sekswerkers. Sommige vrouwenhandelslachtoffers zijn in de seksindustrie
beland, andere zijn gedwongen
tewerkgesteld in bijvoorbeeld de
huishouding. De meeste vrouwen zijn
vanuit andere landen in Nederland
terechtgekomen.
Simpel gezegd trainen we gemarginaliseerde vrouwen in Nederland om
hun verhaal te vertellen met behulp van
media als radio, fotografie en video.
We willen hun de vaardigheden en
kans geven om uitdrukking te geven
aan de complexiteit van hun levens.
Maar we gaan verder. Ons doel is om
via diverse media een menselijker en
veelzijdiger beeld te schetsen van de
seksindustrie. We willen deze industrie
laten zien als een complex geheel,
dat enerzijds bestaat uit vrouwelijke
arbeiders die hun rechten mogen opeisen en anderzijds uit vrouwen die hierin
gedwongen werkzaam zijn.

De mening van veel buitenstaanders
over sekswerkers is erg zwart-wit.
Vrouwen zijn ofwel slachtoffer, ofwel uit
vrije wil sekswerk gaan doen. Maar net
als in het hele leven zijn er veel grijze
gebieden. We maken een reizende
tentoonstelling waarin sekswerkers
en slachtoffers van vrouwenhandel
met hun eigen stem en beelden hun
verhaal vertellen. Op lange termijn
willen we een onafhankelijk mediacentrum door en voor vrouwen uit
deze gemeenschappen opzetten."

Op dit moment
overweegt het
Nederlandse
parlement een wet
aan te nemen die
de registratie van
alle sekswerkers
verplicht stelt,
ondanks felle
tegenstand van de
sekswerkers zelf.
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wat?
Centre Féminin pour la Démocratie et les
Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire (CEFCI)
moedigt vrouwen aan om op politiek,
maatschappelijk en economisch gebied een
leidersrol op zich te nemen. Het centrum
biedt leiderschapstrainingen en
alfabetiseringscursussen aan. Ook bestrijdt
ze de stigmatisering van hiv-positieve
vrouwen.

waarom?
De vrouwenbeweging in Ivoorkust is gegroeid
tijdens de nasleep van de burgeroorlog.
Vrouwenorganisaties bieden hulp aan
overlevenden van seksueel geweld en eisen
schadeloosstelling en gerechtigheid.
CEFCI is een van de weinige vrouwenrechtenorganisaties die jonge vrouwen
steunt in hun pogingen een actieve rol te
vervullen in de politiek. Samen met
Mama Cash stimuleert CEFCI vrouwelijk
leiderschap als belangrijkste strategie in het
streven naar blijvende vrede.

wat nu?
De politieke context waarbinnen CEFCI haar
werk moet doen, is complex. Als de
verkiezingen doorgaan, heeft CEFCI de
gelegenheid haar succes te evalueren en
meer vrouwelijke kandidaten op te leiden.
Naast het trainingsprogramma voor
kandidaten en de hiv/aids-voorlichting,
vertelt CEFCI ouders in Katiola en Niakara
hoe belangrijk het is dat meisjes op school
blijven en een opleiding voltooien.

‘Het ontwikkelen van beleid
is goed, maar moed en
doorzettingsvermogen zijn
belangrijker’
Madame Geneviève Kpangnou Toure, een CEFCI-trainee en ervaren politiek activist,
heeft zich kandidaat gesteld voor het parlement.
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we stellen ons
kandidaat voor
het parlement
Centre Féminin pour la Démocratie et les Droits
de l’Homme en Côte d’Ivoire • Ivoorkust
Sinds
december
2000 zijn er
geen
verkiezingen
geweest in
Ivoorkust.

"Katiola ligt in het noorden van Ivoorkust. We trainen tien vrouwen uit de
sloppenwijken van deze stad om zich
kandidaat te stellen voor lokale overheden en een zetel in de Nationale
Vergadering, het parlement van
Ivoorkust. De vrouwen worden ook
gecoacht door madame Assana
Sangare. Zij is een van de weinige
vrouwelijke leden van de Nationale
Vergadering en ze komt uit de buurt
van Katiola. Daar zijn we heel blij mee.
De belangrijkste problemen voor
vrouwen hier zijn analfabetisme,
gebrek aan voedsel, huiselijk geweld,
hiv/aids en gebrek aan politieke vertegenwoordiging. De burgeroorlog die
in 2002 begon, heeft de infrastructuur
en de boerderijen verwoest. De centrale overheid is niet sterk genoeg hier
in het noorden, waar de opstand nog
steeds voortduurt. De situatie voor
vrouwenrechten is broos en vrouwen
hebben maar nauwelijks toegang tot
elementaire rechten.

Er is onvoldoende geld voor de
wederopbouw in het noorden en
veel dorpen moeten zichzelf zien
te redden.
De vrouwen zijn echt gemotiveerd
en leergierig, maar we zitten midden
in een chaotische periode. Op 12
februari 2010 heeft de president de
regering en de onafhankelijke kiescommissie ontbonden. Dit leidde tot
gewelddadige protesten en doden.
Hoewel er inmiddels een nieuwe
regering is gevormd, is de situatie erg
onstabiel. Het is onduidelijk wanneer
er verkiezingen – die waren gepland
voor maart – zullen worden gehouden. Het kan nog enkele maanden
duren. We blijven vrouwen trainen om
actief deel te nemen aan de verkiezingen. Wat er ook gebeurt, we zijn er
klaar voor."

Slechts 18 van de
203 leden van het
parlement van Ivoorkust
zijn vrouwen.
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we hebben een
antidiscriminatiewet gerealiseerd
Labris – Organizacija za Lezbejska
Ljudska Prava • Servië
50% procent van het
Servische volk vindt
homoseksualiteit een
gevaar voor de
samenleving.

"Vorig jaar heeft Servië de antidiscriminatiewet aangenomen
waaraan we zes jaar hebben gewerkt. De wet maakt een einde
aan discriminatie op grond van seksuele geaardheid en gender.
Nu wordt ons werk nog zwaarder, omdat we erop moeten
toezien dat de wet daadwerkelijk wordt nageleefd door de
rechters, die in Servië zeer conservatief zijn.
Samen met een coalitie van LGBT-groepen (lesbiennes, gays,
biseksuelen en transgenders) gaan we de wet nu promoten en
de toepassing ervan testen. Eerst krijgen we een cursus waarin
we leren hoe we discriminatie kunnen testen. In de wet staat
dat je een getuigenis kunt afleggen als je getuige bent van
discriminatie of zelf gediscrimineerd wordt, bijvoorbeeld bij
sollicitaties. We hopen de rechtbanken via rechtszaken te
dwingen toe te zien op de naleving van de wet. Dit is volledig
nieuw terrein voor ons.

Uit onderzoek van
Labris in 2005
blijkt dat meer dan
70% van de
LGBT’s in Servië
het slachtoffer is
geweest van
geweld vanwege
hun seksuele
geaardheid of
genderexpressie.
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Een groot probleem voor lesbiennes in Servië is hun onzichtbaarheid. Tot vorig jaar de bom barstte rond de verboden pride
parade, durfden erg weinig lesbiennes uit de kast te komen.
De belangrijkste reden hiervoor is angst voor geweld. Tot nu toe
zijn alleen leden van Labris bereid openlijk voor hun geaardheid
uit te komen.
Servië heeft fascistische groepen die erg zichtbaar zijn en zelfs
worden gesteund door sommige rechtse partijen en de kerk.
De politie verricht wel steeds meer arrestaties bij schendingen
van mensenrechten, maar als een zaak voor de rechter komt,
volgt er vaak toch geen veroordeling. Geweld is onze dagelijkse
ervaring. Maar niets kan ons nu nog tegenhouden."

wat?
Labris is de meest zichtbare lesbische-rechtenorganisatie in Servië.
Labris komt op voor LGBT-rechten en biedt lesbiennes voorlichting en
juridische, psychologische en sociale steun.

why?
In Servië denkt 70% van de bevolking dat homoseksualiteit een ziekte is.
Vrijwel alle LGBT-mensen in Servië zijn bang om voor hun geaardheid uit te
komen. De jonge leiders van Labris werken onverschrokken aan systematische
hervormingen op dit terrein. In 2009 was Labris een van de hoofdorganisatoren
van de pride parade in Belgrado. Vanwege doodsbedreigingen en geweld
tegen gays in de dagen voorafgaande aan de parade, wilde de politie
de veiligheid van de deelnemers niet garanderen, waarmee ze de parade
in feite verbood.

wat nu?

Labris blijft de risico's nemen die nodig zijn om de maatschappelijke en

juridische condities te scheppen waardoor LGBT-mensen veilig hun rechten
kunnen doen gelden. In 2010 begint de groep met het opstellen van een
geregistreerd-partnerschapswet. Het zal naar verwachting vier tot vijf jaar duren
voordat deze wet wordt aangenomen. Labris is ook van plan een publieke
dialoog op gang te brengen over de manier waarop LGBT-mensen worden
afgeschilderd in het Servische onderwijssysteem.
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wat?
Fondo Centroamericano de Mujeres begon in 2004 met het
verstrekken van subsidies. Het fonds richt zich op kleinschalige
mensenrechtengroepen door en voor vrouwen en meiden in
Centraal-Amerika. De groepen die zij steunt, omvatten inheemse
vrouwen en meiden, vrouwen en meiden van Afrikaanse afkomst,
lesbiennes, biseksuele vrouwen en meiden, transgenders,
fabrieksarbeiders en huishoudelijk personeel, sekswerkers, vrouwen
met hiv/aids en immigranten.

waarom?
Lokale en regionale vrouwenfondsen geven kleinschalige startende
vrouwenbewegingen de ondersteuning en middelen die nodig zijn
om te groeien. Vrouwenfondsen zijn vaak de eersten die zien waar
vrouwen en meiden de kans hebben om hun krachten te bundelen
en op lokaal en regionaal niveau daadwerkelijke vooruitgang te
boeken. Ze kunnen enerzijds adequaat reageren op urgente crises
en anderzijds structurele ondersteuning bieden en zo een duurzame
basis voor het realiseren van vrouwenrechten creëren.
Een van de grootste uitdagingen in het werken met organisaties van
jonge vrouwen is het feit dat ze naast financiële middelen ook grote
behoefte hebben aan andersoortige vormen van steun. Lokale
vrouwenfondsen kunnen meidengroepen opleidingen bieden
en helpen met planning, budgettering, financieel beheer,
conflictoplossing en leiderschapsontwikkeling. Ook kunnen ze
groepen gelegenheid bieden onderling ervaringen en successen
uit te wisselen om zo het effect van hun werk te vergroten.

wat nu?
In El Salvador heeft het door Fondo Centroamericano de Mujeres
gefinancierde Colectiva Juvenil Feminista de oprichting van drie
andere groepen van jonge feministen in nabijgelegen steden
gesteund. Gezamenlijk zijn de vier groepen bezig met het opzetten
van een campagne voor goede toegang tot de morning-afterpil.
De jonge leden van het Colectiva helpen bij het opzetten van de
nieuwe groepen en hebben zelfs hun eigen leiderschapsstages
opgezet.
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we versterken
feministische
jongerennetwerken
Fondo Centroamericano de Mujeres • Nicaragua
"Sinds de start van ons fonds in 2004 is ons
belangrijkste programma Ola Joven. Dit betekent 'jonge golf'. We willen meer middelen
bieden aan groepen van meiden en jonge
vrouwen die opkomen voor hun mensenrechten. Centraal-Amerika is een regio met
een jonge bevolking. In 2009 steunden we
74 groepen van en voor jonge vrouwen.
We geloven dat jonge vrouwen zelf moeten
besluiten hoe ze de moeilijkheden op hun pad
kunnen overwinnen.
Een van de groepen die wij steunen is
Colectiva Juvenil Feminista (‘collectief van
jonge feministen’). De leden van deze
El Salvadoraanse groep variëren in leeftijd
van 10 tot 24 jaar. Ze wonen in zeer traditionele buurten waar meisjes geacht worden
zich niet te laten zien of horen. Toch slaagt
het Colectiva erin steeds meer meiden en
jonge vrouwen te betrekken bij hun activiteiten. Dat is een geweldige prestatie.
De stad waar de meiden wonen, wordt onveilig gemaakt door bendes. Het Colectiva houdt
lezingen op scholen voor studenten en
docenten. Ze zijn actief in openbare ruimten,
zoals parken. Ze zijn te horen via de radio en
maken posters. Via al deze strategieën praten
ze over de verschillende vormen van geweld
en over manieren om geweld te voorkomen.

Tijdens de verkiezingscampagne in 20082009 had Colectiva Juvenil Feminista haar
eigen politieke agenda, die zij in het openbaar
heeft gepresenteerd aan de verkiezingskandidaten. De kandidaten hebben hun
handtekening eronder gezet! Samen met
andere feministische organisaties bekijkt het
Colectiva nu of de politici de gedane beloften
nakomen."

In 2009 heeft
het Fondo
Centroamericano
de Mujeres 395.000
dollar verstrekt
aan organisaties
van meiden en
jonge vrouwen.
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ik vind het fijn te
weten dat mijn
donatie vrouwen
vooruithelpt
Stacey Graas, grafisch ontwerper • Nederland
"Eind 2008 organiseerde ik een evenement voor jonge
vrouwen. Ik was daarbij op zoek naar een goed doel dat
ik in mijn plan kon betrekken. Ik wilde dat we niet alleen
feest zouden vieren, maar ook ergens een bijdrage
aan konden leveren. Een vriendin van me vertelde me over
Mama Cash en het feit dat dit fonds zich volledig richt op
vrouwenrechten. Dat paste perfect in mijn plannen.
Ik steun Mama Cash omdat ik me rijk en gezegend voel
met alle mogelijkheden die ik in mijn leven heb. Wat ik
graag wil zeggen tegen jonge vrouwen als mijzelf: denk
na over de wereld en help waar je kunt.

26% van de
inkomsten van
Mama Cash in 2009,
oftewel € 1.522.470,
is afkomstig van
betrokken mensen
zoals Stacey.
Het ging hierbij
om giften, legaten
en inkomsten uit
fondsen op naam.

Voor mij is Mama Cash bijzonder. Het is als in het oude
gezegde: je kunt iemand een vis geven, maar je kunt haar
ook leren vissen. Mama Cash doet meer dan alleen
problemen oplossen. Ze verandert de wereld voor vrouwen
en meiden.
Vorig jaar heb ik mijn eigen grafisch ontwerpbureau
opgericht. Een percentage van mijn inkomsten doneer
ik aan de Campagne 88 dagen die Mama Cash jaarlijks
organiseert. Ik vind het fijn te weten dat mijn donatie
vrouwen waar ook ter wereld steunt. Als ik even de tijd
of kans heb om Mama Cash te helpen, doe ik dat."

Hartelijk dank aan Stacey en al
onze andere fantastische donateurs!
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wie?

Stacey Graas is donateur van Mama Cash.
Ze deed mee aan de laatste twee edities van
onze jaarlijkse Campagne 88 dagen. Ook
verrichtte Stacey, grafisch ontwerper van
beroep, onlangs op vrijwillige basis een
ontwerpklus voor Mama Cash.

waarom?
Particuliere donateurs leveren een
cruciaal deel van de ongeoormerkte
inkomsten die Mama Cash
financieel gezond houden en haar in
staat stellen haar werk te doen.
Ze zorgen ervoor dat we grassroots
vrouwenrechtenbewegingen vaak
als eerste een helpende hand
kunnen reiken. De loyaliteit van onze
particuliere donateurs biedt de
groepen die wij steunen de
zekerheid die ze nodig hebben:
de wetenschap dat Mama Cash er
is, jaar in, jaar uit, bereid om de
risico's te nemen die leiden tot
echte veranderingen in het leven
van vrouwen en meiden.
Mama Cash-donateurs geven veel
meer dan geld. Ze investeren hun
vrije tijd, creativiteit en energie,
voornamelijk tijdens onze jaarlijkse
Campagne 88 dagen. Ze vertellen
hun vrienden en collega's over het
werk van Mama Cash. Ze stimuleren
anderen om meer te doen ter
ondersteuning van vrouwenrechten.
Ze melden zich aan als vrijwilliger,
geven ons geweldige ideeën en
werken samen met ons aan meer

vrijheid voor vrouwen en meiden.
wat
nu?
Mama Cash staat meer dan ooit in contact
met haar donateurs. Onze online netwerken
zoals Facebook en Hyves groeien.
Ook ontwikkelen we nieuwe manieren om
donateurs beter te informeren en meer te
betrekken bij ons werk.
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yes we
did!
Onze belangrijkste doelen
en resultaten in 2009.

We zeiden dat we ons nieuwe
strategische financieringsprogramma in 2009 zouden
starten.
• Ons nieuwe programma is op 1 augustus van start
gegaan. We geven nu subsidies op basis van de
thema’s lichaam, geld, stem en vrouwenfondsen.
We kiezen steeds vaker voor langdurige strategische
samenwerkingsverbanden met de groepen die wij
steunen.
• In 2009 verleenden we 14 meerjarensubsidies. 55%
van de toegekende subsidies bedroeg meer dan
€ 25.000.

We zeiden dat we drie miljoen
euro zouden toekennen via
ongeveer 100 subsidies aan
vrouwengroepen en -fondsen
die voldoen aan onze nieuwe
financieringscriteria.
• We hebben 100 subsidies toegekend van in totaal
€ 2.987.991 aan 99 vrouwenrechtenorganisaties
en vrouwenfondsen in 49 landen.
Dat is bijna 20% meer dan in 2008!

We zeiden dat we onze totale
inkomsten met 22% zouden
vergroten.
• Inkomsten in 2008: € 4.708.132
• Inkomsten in 2009: € 5.804.259
Toename: 23%!

We zeiden dat we onze
inkomstenbronnen zouden
uitbreiden.
• We hebben ons verzekerd van vier belangrijke nieuwe
meerjarensubsidies: een vijfjarensubsidie van de
Nationale Postcode Loterij, een driejarensubsidie van
het Sigrid Rausing Trust, een tweejarensubsidie van
het Starry Night Fund van de Tides Foundation en een
tweejarensubsidie van Hivos.
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Mama Cash is deze institutionele donoren erg
dankbaar voor hun besluit om ons werk voor een
langere termijn te steunen.
• Onze Campagne 88 dagen – Cook Up a Revolution
for Women’s Rights! – heeft 1.600 donaties van bij
elkaar € 195.000 opgeleverd. Een fantastisch succes.
Het Noordelijk Initiatief droeg bij met de organisatie
van een diner en de opvoering van het toneelstuk
Medea in Groningen. Meer dan 100 mensen namen
deel aan dit fondsenwervingsevent.

We zeiden dat we netwerken
zouden bouwen en kennisuitwisseling onder vrouwenrechtenorganisaties en
partnerorganisaties zouden
stimuleren.
• We hebben een strategische netwerkbijeenkomst
georganiseerd in Bangkok voor experts en activisten
die zich inzetten voor meer zeggenschap van
vrouwen en meiden over hun eigen lichaam.
• We organiseerden een bijeenkomst van door
Mama Cash gesteunde groepen uit Servië, de
westerse Balkanlanden en landen uit het westelijke
deel van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten.
Deelnemers verdiepten zich in de onderliggende
oorzaken van geweld en vrouwenhandel en het effect
ervan op het leven van vrouwen. Deze bijeenkomst
werd mogelijk gemaakt door een gulle subsidie van
de Oak Foundation.

We zeiden dat we instrumenten
zouden ontwikkelen om de
resultaten van door ons
gesteunde activiteiten gerichter
te kunnen beoordelen.
• We hebben de nieuwe functie van programmamedewerker ‘Leren en evaluatie’ gecreëerd en
ingevuld.
• We werken veel intensiever samen met de groepen
die wij steunen. We ondersteunen hen bij het
ontwikkelen van werkplannen en bespreken gericht
wat de groepen nodig hebben om hun doelen te
verwezenlijken.

We zeiden dat we zouden streven
naar meer financiering van
vrouwen- en meidenrechten
wereldwijd.
• We hebben onderzoek geïnitieerd naar de
investeringen van Europese fondsen in vrouwen en
meiden. We beogen daarmee inzicht te krijgen in het
bereik en de verspreiding van fondsen voor vrouwen
en meiden van Europese stichtingen en zo meer
filantropisch leiderschap, ideeën en middelen te
kunnen mobiliseren. Het onderzoeksrapport wordt in
de herfst van 2010 verwacht.
• Mama Cash en het Open Society Institute hebben
een dialoog onder donororganisaties tot stand
gebracht over de vraag hoe te komen tot meer
financiering en een betere infrastructuur voor
organisaties die opkomen voor de rechten van
sekswerkers.
• Samen met AWID en Hivos hebben we een
internationaal forum georganiseerd over de
mobilisatie van fondsen voor vrouwenrechten.

We zeiden dat we meer aandacht
zouden vragen voor vrouwen- en
meidenrechten.
• In 2009 hebben 115 Nederlandse en buitenlandse
tijdschriften en kranten met in totaal 7.854.142 lezers
aandacht geschonken aan Mama Cash en haar
werkzaamheden.

We zeiden dat we onze online
zichtbaarheid en impact zouden
vergroten.
• Het aantal bezoekers van onze Nederlandse website
is in 2009 bijna verdubbeld.
• Mama Cash wordt vermeld op ongeveer 783 andere
websites (inclusief een link naar onze website).
• Onze Facebook- en Hyves-pagina's hebben een
groeiend aantal fans.
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Oprichters van Mama Cash
Lida van den Broek

Managementteam
Nicky McIntyre

Directeur/interim manager
Fondsenwerving en
communicatie

Annie Hillar

Manager Programma's

Janet Zeegers

Manager Financiën en
administratie

Dorelies Kraakman (1946-2002)
Tania Leon (1944-1996)
Marjan Sax
Patti Slegers

Afdeling Programma’s

Bestuursleden
Marjo Meijer

Co-voorzitter

Anastasia PosadskayaVanderbeck

Co-voorzitter

Eveline de Jong

Penningmeester

Ellen Ambags

Junior
programmamedewerker

Carol Angir

Programmamedewerker
voor Stem

Gita Busjeet

Programmamedewerker
voor Leren en evaluatie

Antje Fierens

Interim junior
programmamedewerker

Elise Le Guil

Junior
programmamedewerker

Silke Heumann

Interim
programmamedewerker

Gabriëlle de Kroon

Junior
programmamedewerker

Barbara Lotti

Interim junior
programmamedewerker

Alejandra Sardá

Interim senior
programmamedewerker
voor Stem

Saskia Vliek

Junior
programmamedewerker

Esther Vonk

Senior
programmamedewerker
voor Lichaam

Lin Chew
Jessica Horn
Jasvir Kaur

termijn afgelopen in juni 2009

Marijke Kuijpers
Barbara Limanowska

sinds juni 2009

Idelisse Malavé
Myra ter Meulen
Geetanjali Misra

sinds juni 2009

Wanda Nowicka

termijn afgelopen juni 2009

Adviesraad subsidieprogramma
Mintwab Aliyou

Sub-Sahara Afrika

Katja Assoian

Europa en het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten

Gisela Dütting

Midden-Oosten en
Noord-Afrika

Leila Jaffar

Nederland/Midden-Oosten
en Noord-Afrika

Zaina Maimu

Sub-Sahara Afrika

Madeleine Maurick

Sub-Sahara Afrika

Anne Assehn

Financieel medewerker

Hanka Mongard

Europa en het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten

Titia van der Hoek

Office manager

Anne Jong

Financieel assistent

Lorraine Nencel

Latijns-Amerika en de Cariben

Kim Lam

Secretariaatsmedewerker

Christina Reyna

Latijns-Amerika en de Cariben

Marijke Marica

Algemeen assistent

Liesbeth Schipper

Directieassistent

Hanneke Timmer

HR Adviseur

Afdeling Financiën en administratie
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Afdeling Fondsenwerving
en communicatie
Esther Arp

Medewerker fondsenwerving
particulieren

Docenten financiële cursussen
‘Vrouwen, geld en idealen’
Margriet de Vegt

Fortis Investments

Claudia Stellingwerf

Triodos Bank

Sarah van Brussel

Junior medewerker nieuwe
media

Janine van Doorn

Medewerker fondsenwerving
particulieren; databeheerder

Yolanda Jansen

Senior medewerker
fondsenwerving particulieren

Susan Jessop

Senior medewerker
fondsenwerving institutionele
donoren

Anneke van Baalen – De Bonte Was Fonds (NL)

Esther Lever

Medewerker fondsenwerving
institutionele donoren

Barrow Cadbury Trust (VK)

Desiree Mullenders

Junior medewerker
fondsenwerving particulieren

Nationale Postcode Loterij (NL)

Liz van Omme

Senior
communicatiemedewerker

Ford Foundation (VS)

Ewa Szepietowska

Coördinator
jubileumevenementen

Goldman Sachs International/Charities Aid Foundation (VK)

Ingrid Verver

Communicatiemedewerker

Institutionele donoren en bedrijven

Anonieme stichting/King Baudouin Foundation United
States (VS)
Diepeveen Fonds (NL)

Stichting Open Society Institute – Zug (ZWI)
G&J Publishers/Glamour Magazine (NL)
Helena Lako Foundation (NL)
Hivos (NL)
International Women’s Contact (NL)
Irish Aid (IE)

Vertrokken in 2009

Levi Strauss Foundation (VS)
Josephine Abahujinkindi

Programmamedewerker

Mama Cash – Baas Fonds (NL)

Beata Baradziej

Junior
programmamedewerker

Maria Willard Fonds (NL)

Anna Maria Doppenberg

Senior
communicatiemedewerker

Ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS (NL)

Nathalie Gil

Secretariaatsmedewerker

Nan Lombaers/Els Huijser Fonds (NL)

Joseline de Koning

Junior medewerker
fondsenwerving particulieren

Nike Foundation/Charities Aid Foundation America (VS)

Naima Moussati

Programmamedewerker

Sigrid Rausing Trust (VK)

Jessica Sinclair-Kerckhoven Junior
programmamedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (NL)

Oak Foundation (ZWI)
Starry Night Fund van de Tides Foundation (VS)
Stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen (NL)
Stichting Ondersteuning Vrouwen Vrijwilligerswerk (NL)
Swedish International Development Cooperation Agency
– Sida (ZWE)

Vrijwilligers in Nederland
Jessica de Boer, Maria Breure, Tori Egherman
Ana Fernández, Laura van Geel, Maxime Look,
Caroline Lettinga, Marjo van Loosdregt,
Giang Nguyen Thuy, Susanna Sanz Guardo,
Josian Sweens, Elena Sarancha en Louise Vigeant.
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Tides Foundation (VS)
Verschillende kleine bedrijven en stichtingen

Het organogram van Mama Cash

Bestuur

Personeelsvertegenwoordiging •••

Manager Programma’s

Algemeen directeur

Manager Fondsenwerving en
communicatie

Strategische financiering
en begeleiding

Fondsenwerving

Monitoring en evaluatie

Communicatie

Manager Financiën en
administratie

Financiën

Personeelsmanagement

Office management

33

Mama Cash steunt
vrouwen- en meidengroepen
Mama Cash steunt
vrouwenfondsen

maak kennis
met onze
subsidiënten

mama cash
steunt
vrouwengroepen

Democratische
Republiek Congo
Regroupement des Femmes Leaders
(REFEL)
Krachtenbundeling en training van plattelandsvrouwen in de provincie Tshela voor deelname
aan lokale verkiezingen, invloed op de wetgeving en een campagne voor meer vrouwen
in de politiek.
€ 7.300 (STEM)
Si Jeunesse Savait
Gebruik van technologie en on- en offline
netwerken ter voorkoming van geweld tegen
jonge vrouwen en bevordering van hun seksuele
en reproductieve rechten.
€ 14.000 (LICHAAM)

Rwanda

AFRIKA
Ivoorkust
Centre Féminin pour la Démocratie et
les Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire
(CEFCI)
Leiderschapstraining om het politiek, maatschappelijk en economisch leiderschap van
vrouwen te stimuleren en te ondersteunen en
de stigmatisering van hiv-positieve vrouwen
tegen te gaan.
€ 28.000 (STEM)

Ghana
Women’s Development Initiatives
Verbetering van de status van vrouwen in de
Volta-regio door vergroting van het bewustzijn
van vrouwenrechten, met speciale aandacht
voor seksuele en reproductieve gezondheid
en land- en eigendomsrechten. Capaciteitsversterking voor vrouwen op het gebied van
lokaal bestuur en bescherming tegen geweld.
€ 20.000 (STEM)

Kenia
Koyonzo Disabled Group
Onderzoek naar lokale werkgelegenheid
en zakelijke kansen voor vrouwen met een
handicap, en verspreiding van de resultaten
ervan. Aanbieden van beroepsopleidingen
voor vrouwen en meiden met een handicap
(bijvoorbeeld in de ICT). Promoten van
condoomgebruik ter bestrijding van de hoge
hiv/aids-besmettingsgraad in de gemeenschap.
€ 7.500 (GELD)
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Pastoralist Girls Initiative (PGI)
Bestrijden van kwalijke tradities zoals vrouwenbesnijdenis, uithuwelijking van jonge meiden
en uitsluiting van onderwijs, zodat Somalische
plattelandsvrouwen en -meiden een leven
zonder geweld kunnen leiden.
€ 23.000 (STEM)
Resource Center for Women and Girls
Het vergroten van de zeggenschap voor
meiden en jonge vrouwen over hun rechten
en het coachen van een nieuwe generatie
feministische leiders via meidenkampen, een
leiderschapsinstituut voor jonge vrouwen en
het bevorderen van samenwerking tussen
generaties. Het bieden van veilige ruimten
voor meiden, waar ze leren dat ze recht
hebben op een leven zonder geweld.
€ 32.000 (STEM)
Women Rights Institute for Peace
(WRIP)
Het opzetten van een waarschuwings- en
interventiesysteem om meiden en vrouwen
te beschermen tegen besnijdenis en andere
kwalijke tradities. Ondersteuning aan vrouwen
om dergelijke praktijken aan de kaak te stellen
bij de Kenya Truth and Reconciliation
Commission.
€ 20.000 (STEM)

Nigeria
International Center for Environmental Health & Development (ICEHD)
Lobby voor naleving van vrouwenrechten in
de Niger-delta en versterking van de capaciteit
van vrouwen opdat ze zich kunnen mobiliseren
tegen de uitgebreide olieontginning die het
milieu en hun bestaansmiddelen vernietigt.
€ 25.000 (GELD)

SaferRuanda
Vergroting van de participatie van vrouwen in
vredesprogramma's via trainingen, toneel en
sport.
€ 35.600 (STEM)

Sierra Leone
AdvocAid
Voorlichting aan vrouwelijke gevangenen in
Sierra Leone over hun rechten en juridische
ondersteuning van vrouwelijke arrestanten.
€ 50.000 (STEM)
Women Centre for Good Governance
and Human Rights
Vergroting van de bekendheid en bevordering
van de zogenaamde ‘Gender Acts’ onder
plattelandsvrouwen en ordehandhavers in het
noorden van Sierra Leone. Deze drie wetten
uit 2007 beschermen de rechten van vrouwen
op het gebied van huishoudelijk geweld,
huwelijk en nalatenschap.
€ 11.000 (LICHAAM)
Women’s Action for Human Dignity
(WAHD)
Aanpak van schendingen van vrouwenrechten
door het traditionele rechtssysteem in het
noorden van Sierra Leone en bewustzijnsvergroting onder vrouwen ten aanzien van
de bescherming van hun rechten die zijn
vastgelegd in de ‘Gender Acts’.
€ 13.000 (LICHAAM)

Zuid-Afrika
Coalition of African Lesbians (CAL)
Ondersteuning ter bescherming en bevordering van de seksuele en reproductieve
gezondheid en de rechten van lesbiennes en
biseksuele vrouwen en transgenders in heel
Afrika.
€ 45.000 (LICHAAM)

Soedan
Zenab for Women’s Development
(ZWD)
Ondersteunen van lokale plattelandsvrouwen
in Soedan bij het opzetten van organisaties
voor vrouwelijke boeren, opdat zij hun economische onafhankelijkheid kunnen verzekeren.
Bepleiten van reproductieve gezondheidsrechten, preventie van vrouwenbesnijdenis en
participatie van vrouwen in de besluitvorming
binnen hun gemeenschap.
€ 50.000 (STEM)

Tanzania
Dar es Salaam Women Group
(DAWOGRO)
Bewustzijnsvergroting ten aanzien van de
rechten van vrouwen met een handicap, mobilisatie van vrouwen met een handicap voor het
waarborgen van hun rechten en het verkrijgen
van steun van lokale leiders in Dar es Salaam.
€ 5.700 (STEM)

AZIË EN DE
PACIFIC
Cambodia

Bestrijding van geweld tegen meiden in het
onderwijs en hiv/aids-preventie door middel
van bewustzijnsvergroting en door gemeenschappen te betrekken bij programmaplanning
in het district Nebbi in het noorden van
Oeganda.
€ 20.000 (STEM)
Icon Women and Young People’s
Leadership Academy
Preventie van gendergerelateerd geweld door
de ontwikkeling van leiderschap onder vrouwen en jongeren en bevordering van de
zelfredzaamheid van vrouwen via trainingen in
ondernemerschap.
€ 40.000 (STEM)
Kasese Town Women Teachers’
Association (KATWOTA)
Bewustzijnsvergroting onder plattelandsvrouwen ten aanzien van eigendomsrechten,
erfrecht en recht op land. Mobilisatie van
gemeenschapsleiders voor hervorming van
traditionele wetten en naleving van bestaande
wetten die de rechten van vrouwen op land en
nalatenschappen waarborgen.
€ 12.000 (GELD)
Mentoring and Empowerment
Programme for Young Women
(MEMPROW)
Empowerment van vrouwen tussen de 16 en
25 jaar door capaciteitsversterking, intergenerationele coaching en peer learning opdat zij in
staat zijn op te komen tegen culturele normen
die genderongelijkheid en gendergerelateerd
geweld in stand houden en maatschappelijke
hervormingen op dit terrein kunnen initiëren.
€ 60.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)

Organisatie van een bijeenkomst van twaalf
Zuid-Aziatische vrouwelijke activisten over
economische, maatschappelijke en culturele
rechten. Deelnemers gaan een strategisch
plan ontwikkelen om de economische kansen
voor vrouwen in hun gemeenschap te
vergroten.
€ 12.000 (GELD)

Project Against Domestic Violence
(PADV)

Space for Women’s Expressions (SWE)

Preventie van huiselijk geweld en bescherming
van slachtoffers ervan in samenwerking met
lokale autoriteiten en gemeenschapsleden in
Phnom Penh.
€ 16.750 (LICHAAM)

Capaciteitsversterking zodat deze organisatie
kan groeien en haar strijd tegen discriminatie
van sekswerkers, Dalit-vrouwen en migrantenvrouwen kan intensiveren.
€ 13.125 (GELD)

Fiji
Women's Action for Change
Capaciteitsversterking van het sekswerkersnetwerk SAN om landelijk de rechten van
sekswerkers veilig te stellen en discriminatie en
geweld tegen hen te bestrijden.
€ 90.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)

Oeganda
Citizen’s Village Library

Programme on Women’s Economic,
Social and Cultural Rights (PWESCR)

India
Aawaaz-e-Niswan
Uitbreiding van de activiteiten en hulpverlening
van Rehnuma, een centrum voor meiden.
Tot de nieuwe projecten behoort het creëren
van gelegenheden waar meiden kunnen
discussiëren over mensenrechtenschendingen
in hun gemeenschap. Vertaling in het Urdu
van materiaal over feminisme en seksuele
en reproductieve rechten van vrouwen en het
ontwikkelen van een eigen website.
€ 49.000 [tweejarensubsidie] (STEM)
Asia Safe Abortion Partnership (ASAP)
Het opzetten van hulplijnen in verschillende
landen in Azië voor betere toegang tot veilige
medische abortussen en het geven van voorlichting over reproductieve gezondheid en
anticonceptie.
€ 37.400 (LICHAAM)
Association for Women with
Disabilities (AWWD)
Voorlichting over vrouwenrechten en versterking van de capaciteit van vrouwen met een
handicap in West-Bengalen zodat zij hun
krachten bundelen en onderdeel worden van
bredere vrouwenrechtenbewegingen in Azië.
€ 30.000 (STEM)
DISHA Social Organization
Training van moslimmeiden en -vrouwen om
op te komen voor hun maatschappelijke,
economische en politieke rechten. Het ondersteunen van meiden bij het bundelen van de
krachten en het gezamenlijk in gang zetten van
veranderingen.
€ 25.000 (STEM)

Serene Secular Social Service Society
(SSSSS)
Onderwijs en counseling voor meiden,
vrouwen en families die het slachtoffer zijn
geworden van ‘Sumangali Thittam’, een list
waarmee meiden worden gedwongen onder
zware omstandigheden te werken in de textielindustrie. De groep helpt meisjes en hun familie
om actief op te komen voor hun rechten.
€ 19.300 (GELD)
Society of Tribal Women for
Development (STWFD)
Leiderschapsontwikkeling onder alleenstaande
inheemse migrantenvrouwen, waarvan vele
werkzaam als huishoudelijke hulp, zodat zij
hun krachten gaan bundelen en hun rechten
gaan opeisen.
€ 9.000 (GELD)
TARSHI - Talking About Reproductive
and Sexual Health Issues
Uitbreiding van de seksuele en reproductieve
keuzevrijheid van vrouwen via een hulplijn over
seksualiteit, trainingen over seksuele rechten
en de publicatie van voorlichtingsmateriaal
over seksualiteit.
€ 50.000 (LICHAAM)
Women for Women (WFW)
Empowerment van jonge vrouwen en meiden
in de plattelandsdeelstaat Tamil Nadu door
ontwikkeling van hun leiderschapsvaardigheden en vergroting van hun bewustzijn ten
aanzien van reproductieve gezondheid.
€ 6.000 (STEM)

Indonesië
Centre of Advocacy for Women, People
with Disabilities and Children - SAPDA
(Sentra Advokasi Perempuan Difabel
dan Anak)
Empowerment-programma voor vrouwen die
onlangs gehandicapt zijn geraakt in het gebied
Bantul in de provincie Jokjakarta. Vergroting
van de expertise binnen de organisatie en
versterking van de allianties op het gebied van
vrouwenrechten.
€ 23.000 (LICHAAM)
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Yasanti - Yayasan Annisa Swasti
Empowerment van vrouwelijke sjouwers op
Indonesische markten, vergroting van het
publieke bewustzijn van hun arbeidsrechten en
lobbywerk voor beleidsveranderingen op het
gebied van de arbeidsrechten van vrouwen.
€ 40.000 [tweejarensubsidie] (GELD)

Nepal

KAAGAPAY - Oversees Filipino
Workers Resource and Service
Center Inc.
Het opzetten en trainen van lokale parajuridische teams en counselors om hulp te bieden
aan Filippijnse vrouwen die in het buitenland
werken. Campagne voor de economische
rechten en arbeidsrechten van deze vrouwen
en het vastleggen van de verhalen van vijftig
migrantenvrouwen voor lobbywerk.
€ 18.000 (GELD)

Mitini

Kaisa Ka (Unity of Women)

Empowerment van de lesbische, biseksuele en
transgendergemeenschap en het bouwen van
een sterke beweging die LBT-mensenrechten
en LBT-kwesties in Nepal onder de aandacht
brengt.
€ 12.000 (LICHAAM)

Krachtenbundeling van arme verkoopsters
en vrouwelijke vissers en boeren die deel
uitmaken van een sociale beweging die zich
inzet voor de bescherming van hun bestaan
en de bestrijding van de effecten van klimaatverandering in Baguio.
€ 32.000 (GELD)

Pakistan

EUROPA EN HET
GEMENEBEST VAN
ONAFHANKELIJKE
STATEN
Bulgarije
Bilitis Lesbian and Bi-women Resource
Center
Ontwikkeling van strategieën, verstrekking
van informatie en middelen, samenwerking
met wetgevers en uitvoering van publiekscampagnes ter bevordering van de gelijke
rechten van LGBT-mensen in Bulgarije.
€ 30.000 (LICHAAM)

Thailand
Sindh Community Foundation
Bevordering van sociaal activisme onder meiden en jonge vrouwen in plattelandsgebieden,
via trainingen over mensenrechten en lobbywerk in de gemeenschap.
€ 5.500 (STEM)
Women Development Foundation
(WDF)
Krachtenbundeling van laagbetaalde meiden
en vrouwen die werkzaam zijn in gemarginaliseerde sectoren zoals fabriekswerk en
huishoudelijk werk in Faisalabad (Pakistan),
zodat zij hun rechten kunnen gaan opeisen.
€ 6.300 (GELD)
Women Helping Women
Campagne voor sociale en economische
rechtvaardigheid voor vrouwelijke stenenmakers en onderhandelingen met werkgevers
over verbetering van de arbeidsomstandigheden.
€ 8.700 (GELD)

Filippijnen
Gay and Lesbian Activist Network for
Gender Equality Inc. (GALANG)
Empowerment en krachtenbundeling van
lesbiennes die in armoede leven in Quezon
City en versterking van GALANG als organisatie die de lesbische gemeenschap in de
Filippijnen ondersteunt.
€ 50.000 [tweejarensubsidie] (STEM)
ISIS International Manila
Training voor activisten in het gebruik van
traditionele en nieuwe media ter versterking
van hun werk op het gebied van vrouwenparticipatie bij vredesinitiatieven en
gendergerelateerd geweld. Vooral bedoeld
voor groepen die vaak minder toegang hebben
tot dergelijke trainingen (bijvoorbeeld jonge
vrouwen, inheemse vrouwen en seksuele
minderheden).
€ 45.000 (STEM)
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Empower Foundation Chiang Mai
Verdediging van de juridische rechten en
mensenrechten van alle vrouwen die werkzaam zijn in de seksindustrie in Thailand en
vergroting van hun kennis over die rechten.
€ 40.000 (GELD)
Kachin Women’s Association Thailand
(KWAT)
Empowerment van migrantenvrouwen uit
Kachin zodat zij een voortrekkersrol op zich
kunnen nemen in hun familie, gemeenschap
en samenleving via inspanningen tegen
vrouwenhandel, onderwijsprogramma's en
bewustzijnsvergroting van de arbeidsrechten
van migrantenvrouwen.
€ 58.000 [tweejarensubsidie] (GELD)

Frankrijk
La SarraZine
Workshops om vrouwen (inclusief transgenders) te trainen in het gebruik van nieuwe
technologieën voor het maken van elektronische muziek met een feministische
boodschap. Opnamen van de optredens
van vijf migrantenvrouwen wier werk een feministische boodschap heeft en genderdiversiteit
bevordert. Koppeling van de alternatieve
elektronische-muziekgemeenschap, de
feministische beweging, de migrantenvrouwenbeweging en vrouwen van verschillende
genderidentiteiten en -expressies.
€ 13.000 (STEM)

Kyrgyzstan
Koninkrijk Tonga
Talitha Project Inc.
Krachtenbundeling van jonge vrouwen en
meiden zodat zij opkomen voor hun rechten,
door middel van een mentorprogramma
met rolmodellen, bewustzijnsvergroting en
geweldspreventietraining.
€ 44.000 (STEM)
Tonga Women & Children Crisis Centre
(TWCCC)
Uitbanning van alle vormen van geweld tegen
vrouwen en meisjes via een combinatie van
gemeenschapswerk, de opbouw van een
sterke beweging en juridische acties.
€ 50.000 (LICHAAM)

Forum of Women’s NGOs Kyrgyzstan
Versterking van de vrouwenbeweging in
Kyrgyzstan door bevordering van de deskundigheid van de afzonderlijke NGO's, netwerken
in Centraal-Azië en lobbywerk voor nationale
wetten en beleid ter bescherming van
vrouwenrechten.
€ 40.000 (STEM)

Macedonië
Women’s Alliance
Bestrijding van alle vormen van geweld tegen
en discriminatie van niet-heteroseksuele
vrouwen in Macedonië.
€ 20.000 (LICHAAM)

Montenegro

Slowakije

Women’s Action WNGO

ASPEKT

Training door vrouwelijke journalisten van
vluchtelingenvrouwen en vrouwen met een
handicap in het gebruik van de media en
van diverse netwerken.
€ 10.000 (STEM)

Versterking van de feministische beweging in
Slowakije via een website en een feministische
bibliotheek voor Slowaakse feministische
vrouwengroepen en NGO's.
€ 44.200 (STEM)

Nederland
Commission for Filipino Migrant
Workers
Ontwikkeling van een trainingsprogramma ter
versterking van organisaties die opkomen voor
de rechten van migrantenvrouwen. Start van
een publieke dialoog door middel van
gemeenschapstheater over de rechten van
migrantenvrouwen.
€ 50.000 [tweejarensubsidie] (GELD)

Spanje

Servië
Anti Trafficking Center
Linking&Learning-evenement over bestrijding
van geweld voor door Mama Cash gesteunde
groepen en experts uit de westerse Balkanlanden, Zuid-Kaukasus en het westen van het
GOS. De bijeenkomst vond in oktober 2009
plaats in Belgrado.
€ 30.480 (LICHAAM)
Labris - Organizacija za Lezbejska
Ljudska Prava
Opbouw van een gemeenschap en lobbywerk
ten behoeve van de rechten van lesbische en
biseksuele vrouwen en transgenders in Servië.
€ 35.000 (LICHAAM)
Roma Women’s Centre ‘Rromnjako ilo’
Empowerment van Roma-lesbiennes en
bestrijding van geweld tegen hen in Vojvodina
via voorlichting, onderwijs en bewustzijnsvergroting in de Roma-gemeenschap.
€ 42.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)
Women in Black Belgrade
Vorming van landelijke feministische
solidariteitscoalities en allianties om gendergerelateerd geweld te bestrijden, dat met
name is geworteld in de complexe interactie
van (de nasleep van) conflicten, de patriarchale
samenleving, militarisme, nationalisme en
fundamentalisme.
€ 40.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)

Argentinië
Asociación de Mujeres Meretrices de
la República Argentina (AMMAR)
Empowerment van sekswerkers in diverse
provincies ter bestrijding van het politiegeweld
en van discriminatie in de gezondheidszorg.
€ 50.000 (GELD)

Diaspora Solidaria
Krachtenbundeling van Latijns-Amerikaanse
migrantenvrouwen in Europa voor opeising
van hun rechten als arbeiders en een meer
zichtbare rol in de samenleving.
€ 22.600 (GELD)

Turkmenistan

Voices of Women (VOW) Media
Drie multimediaworkshops voor (voormalige)
sekswerkers en slachtoffers van vrouwenhandel. Vrouwen leren met behulp van video,
foto’s en radio hun verhaal te vertellen en hun
stem te laten horen. De resultaten van de
workshops worden geëxposeerd in tentoonstellingen en presentaties in Amsterdam.
€ 30.000 (STEM)

LATIJNS-AMERIKA

Anonieme groep
Versterking van de mensenrechten van
vrouwen, inclusief de rechten van vrouwelijke
vluchtelingen en binnenlandse ontheemden,
bestrijding van geweld tegen vrouwen en
steun voor het opkomende activisme ter
bevordering van de rechten van lesbiennes en
biseksuele vrouwen in Turkmenistan.
€ 35.000 (LICHAAM)
Noodsteun voor de rol die de organisatie heeft
als toonaangevend verdediger van vrouwenrechten.
€ 2.616 (LICHAAM)
Anonieme groep
Empowerment van vrouwen in de regio's
Dashoguz en Mary, onder andere door de
oprichting van twee opvangcentra voor slachtoffers van geweld en meer aandacht voor de
veiligstelling van mensenrechten, seksuele
rechten en het recht op reproductieve
gezondheid van Turkmeense vrouwen.
€ 24.000 (LICHAAM)

Verenigd Koninkrijk

Desalambrando
Ontwikkeling en verspreiding van strategieën
– lokaal en in heel Latijns-Amerika – voor de
preventie en bestrijding van geweld binnen
lesbische relaties.
€ 42.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)
Mujeres en Foco
Voorbereiding en organisatie van het Internationale Filmfestival voor Gendergelijkheid in
Buenos Aires in mei 2010. Het festival vertoont
films door en over vrouwen en promoot film als
middel ter bevordering van vrouwenrechten.
€ 10.000 (STEM)

Chili
Organización de Transexuales por la
Dignidad de la Diversidad
Bepleiting van de mensenrechten van
transgenders, met name op het gebied van
gezondheid, onderwijs, werk en politieke
participatie.
€ 30.000 (STEM)

Colombia
Corporación Opción por el Derecho a
Ser y el Deber de Hacer
Ontwikkeling van politieke, sociale en culturele
activiteiten ter versterking van de rechten van
sekswerkers en transgenders in Bogotá en
verbetering van de kwaliteit van hun leven.
€ 23.000 (LICHAAM)

Global Network of Sex Work Projects
(NSWP)
Het opzetten van een platform voor wereldwijd
lobbywerk door en voor sekswerkers.
€ 50.000 (STEM)

Ecuador
Coordinadora Juvenil por la Equidad
de Género
Het opzetten van een telefonische hulplijn voor
verbeterde toegang tot veilige abortus in Ecuador.
€ 27.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)
Corporación Promoción de la
Mujer/Taller de Comunicación Mujer
Het opzetten van sterke netwerken onder
lesbische en biseksuele vrouwengroepen in
Zuid-Amerika via kunst en media.
€ 34.000 (STEM)
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PROYECTO TRVNSGEN3RO - Cuerpos
Distintos, Derechos Iguales
Activiteiten ten behoeve van de politieke,
maatschappelijke en juridische rechten van
transgenders en sekswerkers in Ecuador.
€ 14.000 (LICHAAM)

Guatemala
Asociación de Trabajadoras del Hogar
a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM)
Vorming van een alliantie van vrouwelijke landen fabrieksarbeiders en huishoudelijk werkers
die arbeidsbescherming nastreven en samenwerking tussen de feministische beweging en
de arbeidersbeweging stimuleren.
€ 20.000 (GELD)

Uruguay
Cooperativa Mujer Ahora y Colectivo
Ovejas Negras
Vakopleidingen en de oprichting van een
coöperatief voor verpakkingsmateriaal voor
een groep van twintig transgenders, om hun
zo toegang te geven tot andere banen dan
normaliter beschikbaar voor transgenders in
Uruguay.
€ 32.300 (GELD)

MIDDEN-OOSTEN
EN NOORDAFRIKA

The Working Group for Equality in
Personal Status Issues
Vergroting van het aantal Palestijnse vrouwelijke burgers in Israël dat zich voor alimentatie
en voogdij over hun kinderen wendt tot
‘gewone’ in plaats van religieuze rechtbanken.
€ 20.000 [tweejarensubsidie] (GELD)

Marokko
Association El Amane Pour le
Developpement de la Femme (AEDF)
Het opzetten en runnen van een centrum voor
juridische, psychologische en medische steun
aan 500 vrouwen en meisjes die het slachtoffer
zijn van geweld, met speciale aandacht voor
jonge alleenstaande moeders. Het centrum
biedt activiteiten aan zoals sport, muziek en
dans om daarmee het bewustzijn ten aanzien
van vrouwenrechten te vergroten.
€ 44.000 [tweejarensubsidie] (STEM)

Honduras
Centro De Derechos De Mujeres,
CDM parte de Feministas en Resistencia Honduras
Organisatie van het feministische verzet tegen
de staatsgreep van juli 2009 en publieke
voorlichting over het verband tussen de
staatsgreep en schendingen van vrouwenrechten. Het vastleggen en aan de kaak stellen van
het toenemend geweld, inclusief seksueel
geweld, tegen vrouwen en tegen verdedigers
van vrouwenrechten in de nasleep van de
staatsgreep.
€ 14.000 (STEM)

Egypte
Association of Egyptian Female
Lawyers (AEFL)
Implementatie van een programma voor
juridische bijstand en bewustwording ter
vermindering van de seksuele intimidatie van
jonge vrouwelijke arbeiders (tussen 18 en 30)
in twee sloppenwijken in de stad Giza.
€ 25.000 (GELD)

Irak
Nicaragua
Women’s Legal Assistance (WoLA)
Movimiento de Mujeres Por Nuestros
Derechos Humanos (MOMUNDH)
Het stimuleren van gendergelijkheid en
volledige seksuele en reproductieve rechten
voor vrouwen via leiderschapstrainingen voor
vrouwen in de sloppenwijken van Managua
en via vergroting van het bewustzijn van de
reproductieve rechten van vrouwen onder
mensen die werken in de gezondheidszorg
en bij justitie.
€ 25.000 (LICHAAM)

Peru
Asociación de Trabajadoras Sexuales
Mujeres del Sur
Bestrijding van politiegeweld tegen sekswerkers en het opeisen van hun rechten via
wetgeving en gerechtelijke stappen.
€ 12.500 (GELD)

Vergroting van de zichtbaarheid van vrouwen,
toegang tot het rechtssysteem en bepleiting
van een verbod op vrouwenbesnijdenis in
Iraaks Koerdistan.
€ 20.000 (STEM)

Israël
Jerusalem Center for Women (JCW)
Organisatie van een mediacampagne voor
vrouwenrechten en juridische bijstand voor
Palestijnse vrouwen.
€ 20.000 (STEM)
Kayan Feminist Organisation
Financiële trainingen voor 120 Palestijnse
vrouwen om hun economische toekomst veilig
te stellen.
€ 12.000 (GELD)
Ma’an Forum of Bedouin Women’s
Organisations
Bevordering en opeising van de juridische en
economische rechten van bedoeïenvrouwen
en vervolging van mensenrechtenschendingen
bij het Beer Sheva Sharia-gerechtshof.
€ 80.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)
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Palestina
Palestinian Working Women Society for
Development (PWWSD)
Psychologische noodhulp aan Palestijnse
vrouwen via gratis hulplijnen na de aanvallen
van december 2008 en januari 2009 op Gaza.
€ 4.000 (LICHAAM)

INTERNATIONAAL
EN
INTERREGIONAAL
Trans/Sign-Global network for the
study of trans/sexualities crossculturally
Training voor lesbische, biseksuele en
transgenderactivisten uit Afrika en Azië om
onderzoek uit te voeren ter ondersteuning
van organisaties die opkomen voor vrouwenrechten en seksuele rechten.
€ 50.000 (LICHAAM)
Creating Resources for Empowerment
in Action (CREA)
Organisatie van een bijeenkomst voor experts
en activisten die zich inzetten voor lichamelijke
integriteit voor vrouwen. Doel van de bijeenkomst was het bespreken van reproductieve
rechten, geweld tegen vrouwen en seksualiteit
en de ontwikkeling van gezamenlijke strategieën om wereldwijd bedreigingen van de
lichamelijke integriteit van vrouwen aan te
pakken. De bijeenkomst vond in maart 2009
plaats in Bangkok, Thailand.
€ 28.620 (LICHAAM)

mama cash
steunt
vrouwenfondsen

Bolivia
Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi-Jopueti
Oprichting van het enige fonds in Bolivia met de exclusieve missie om vrouwenorganisaties te ondersteunen
en vrouwenrechten en de empowerment van vrouwen
te bevorderen.
€ 20.000

Chili
Fondo Alquimia. Mujeres Confiando en Mujeres
Algemene ondersteuning voor institutionele kosten en
subsidieverstrekking door het fonds aan projecten ten
gunste van jonge vrouwen.
€ 53.000

Colombia
Fondo Mujer

AZIË EN DE PACIFIC

Georgië
Women’s Fund Georgia (WFG)

Hong Kong
HER Fund
Algemene ondersteuning voor operationele kosten
en subsidieverstrekking door het fonds aan organisaties die activisme onder jonge vrouwen en meiden
bevorderen.
€ 36.000

Algemene ondersteuning voor institutionele kosten
en financieringskosten, strategische planning en reizen
naar internationale donorconferenties om de zichtbaarheid van het fonds te vergroten.
€ 35.500

Algemene ondersteuning voor institutionele kosten en
het programma voor economische-rechtvaardigheidsfinanciering en capaciteitsversterking, in het bijzonder
voor huishoudelijk personeel.
€ 30.000

Mexico
Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer
(Semillas)

Servië

Algemene ondersteuning voor institutionele kosten en
versterking van de communicatie en fondsenverwerving.
€ 20.000

Reconstruction Women’s Fund

Mongolië
Mongolian Women's Fund / MONES
Algemene ondersteuning voor administratieve en
operationele kosten en haar missie om de vrouwenrechten in Mongolië te bevorderen.
€ 25.000

Algemene ondersteuning voor institutionele kosten
en subsidieverstrekking door het fonds, waaronder
de bezoldiging van jonge vrouwelijke activisten.
€ 55.000

Fondo Centroamericano de Mujeres

Oekraïne
Ukrainian Women’s Fund

EUROPA EN HET
GEMENEBEST VAN
ONAFHANKELIJKE
STATEN
Republiek Tsjechië en
Slowakije

Ondersteuning voor financiering en capaciteitsversterking voor het programma ‘First Step to Success’,
dat zich richt op meiden en vrouwen tussen de
13 en 26 jaar.
€ 30.000

Algemene operationele ondersteuning voor een
fonds dat innovatieve en praktische oplossingen
zoekt voor de structurele uitdagingen en problemen
waarmee vrouwen in zowel Slowakije als Tsjechië
worden geconfronteerd.
€ 60.000

Ondersteuning voor het strategische financieringsprogramma ‘Ola Joven’ voor meiden en jonge vrouwen.
€ 33.000
Latin American and Caribbean consortium
of Women’s Funds
Ondersteuning voor een consortium van zeven vrouwenfondsen in Latijns-Amerika voor strategische financiering
en capaciteitsversterking van de organisaties voor de
rechten van lesbiennes, biseksuele vrouwen en transgenders die zij financieren, en de bevordering van
uitwisseling en peer learning.
€ 50.000

LATIJNS-AMERIKA
Argentinië
Fondo de Mujeres del Sur

Slovak-Czech Women’s Fund (SCWF)

Nicaragua

Algemene ondersteuning voor institutionele kosten
en subsidieverstrekking door het fonds in het kader
van het programma ‘Redes y Alianzas’ (Netwerken
en allianties), waarbij Linking&Learning-subsidies aan
vrouwengroepen worden verstrekt.
€ 50.000

MIDDEN-OOSTEN EN
NOORD-AFRIKA
Frankrijk
The Mediterranean Women’s Fund (MWF)
Ondersteuning voor infrastructuur en deskundigheidsbevordering van een nieuw vrouwenfonds dat zich inzet
voor vrouwenrechten in het Middellandse Zee-gebied,
met de nadruk op vrouwengroepen in Noord-Afrika en
het Midden-Oosten.
€ 25.000
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management
verslag
INLEIDING
Mama Cash bestaat uit drie afdelingen en een
overkoepelend managementteam. Dit team
wordt gevormd door de directeur, de manager
Programma’s, de manager Fondsenwerving en
communicatie en de manager Financiën en
administratie. In 2009 vervulde de directeur ook
de vacante functie van manager Fondsenwerving
en communicatie.

Belangrijkste feiten en cijfers over 2009
• Mama Cash verwierf € 5,8 miljoen aan
inkomsten. Dit is 96% van het begrote bedrag
voor 2009 en een toename van 23% ten
opzichte van 2008.
• De totale uitgaven van Mama Cash bedroegen
€ 5,4 miljoen. Dit is 91% van het begrote bedrag
voor 2009 en een toename van 7% ten opzichte
van 2008.
• Mama Cash kende 100 subsidies toe met een
totale waarde van bijna € 3 miljoen. Dit is een
toename van 19% ten opzichte van 2008. De
totale programmagerelateerde kosten
bedroegen € 4,5 miljoen, ofwel 83% van de
totale uitgaven.
• Mama Cash sloot het boekjaar 2009 af met een
positief resultaat van € 365.870. We hadden
een positief resultaat van € 80.762 begroot.
Eenderde van het positieve resultaat bestaat uit
ongerealiseerde beleggingsinkomsten.
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Doelen van het Strategisch Plan
en de begroting voor 2010
Ons Strategisch Plan 2009-2013, In beweging voor
vrouwenrechten, kent vijf hoofddoelen:
• Het financieren en ondersteunen van ambitieuze
vrouwenrechtenorganisaties en -initiatieven die door
hun strategische positionering baanbrekend werk
verrichten en fundamentele veranderingen teweegbrengen.
• Het opbouwen van een sterk, mondiaal netwerk van
vrouwenfondsen, zodat vrouwenbewegingen kunnen
groeien in omvang, invloed en collectieve kracht.
• Het krachtig uitdragen van onze kernboodschappen
en het vergroten van de aandacht voor de rechten en
de empowerment van vrouwen en meiden.
• Vergroting van onze eigen inkomsten en andere
fondsen en instellingen inspireren ook te investeren in
vrouwen- en meidenrechten.
• Ervoor zorgen dat Mama Cash dit ambitieuze strategische plan kan realiseren door capabele medewerkers aan te trekken en te behouden, de capaciteit

Het Pastoralist Girls Initiative verzorgt onderwijs voor meisjes in Kenia

van het bestuur nog verder te versterken en te bouwen aan een geavanceerde infrastructuur op het
gebied van communicatietechnologie.
De Mama Cash-begroting voor 2010 weerspiegelt
de doelen die in het Strategisch Plan en met name in
het Jaarplan 2010 zijn gepresenteerd. We gaan in 2010
door met het verduidelijken en verfijnen van onze
nieuwe strategische financieringsvisie en -praktijken.
We willen innovatieve strategieën ontwikkelen om meer
en nieuwe financiële middelen te mobiliseren. Bovendien gaan we verder met het proces dat we in 2009 in
gang hebben gezet om de personeelssamenstelling,
interne procedures, communicatiemiddelen en technologische vernieuwing te creëren die nodig zijn om ons
ambitieuze plan te realiseren. We verwachten dat in
2010 de totale inkomsten met 7% zullen groeien tot
€ 6,2 miljoen. Programmagerelateerde uitgaven zullen
naar verwachting met 6% toenemen, van € 4,5 miljoen
naar € 4,8 miljoen.

Voorkant van het Strategisch Plan van Mama Cash

Dit managementverslag bevat
afzonderlijke verslagen van
elk van onze drie afdelingen:
Programma’s, Fondsenwerving en communicatie en
Financiën en administratie.

De Kayan Feminist Organisation zorgt voor empowerment van
Palestijnse vrouwen in Israël
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PROGRAMMA’S
De afdeling Programma’s is verantwoordelijk voor het
uitwerken en implementeren van de programmatische
visie die is vastgelegd in het Strategisch Plan 20092013. Het programmateam doet dit door subsidies te
verstrekken aan vrouwen- en meidenrechtengroepen
die baanbrekend werk verrichten. Daarnaast monitort,
evalueert en documenteert het team de lessons
learned, helpt zij de groepen bij versterking van hun
organisatie en hun programmatische werk en brengt
zij de groepen met elkaar en met andere donoren in
contact via bijeenkomsten en netwerkgelegenheden.
Belangrijkste feiten en cijfers
In 2009 verleende Mama Cash 100 subsidies met
een totaalbedrag van € 2.987.991. Ons doel was
€ 3 miljoen toe te kennen in maximaal 100 subsidies.
Mama Cash kende 86 subsidies van één jaar en
14 meerjarensubsidies toe. Mama Cash ontving 1.258
subsidieaanvragen.

Bereikte resultaten

Herschrijving van het beleid en de
procedures voor strategische financiering

voor het vastleggen van de resultaten van het werk van
door ons gesteunde groepen en de bijdragen van Mama
Cash. Dit nieuwe beleid vereist dat Mama Cash veel
energie steekt in de samenstelling van een kwalitatief
hoogstaand en goed ondersteund programmateam dat
in staat is de nieuwe koers verder te ontwikkelen en
implementeren.
Om het team de kans te geven zich geheel te focussen
op de benodigde herdefiniëring en herschrijving van
programma’s en processen, konden er tussen 1 januari
en 31 juli 2009 geen nieuwe subsidieaanvragen worden
ingediend. Mama Cash bleef in deze periode wel subsidies
verstrekken aan een klein aantal groepen dat vóór
1 januari 2009 een aanvraag had ingediend. Informatie over
deze aanvraagstop werd op onze website gepubliceerd en
verzonden naar alle op dit moment door Mama Cash
gesteunde groepen, adviseurs, andere vrouwenfondsen
en belanghebbenden. Het nieuwe beleid en de nieuwe
procedures zijn vanaf 1 augustus 2009 van kracht en de
wijzigingen werden op de website van Mama Cash gepubliceerd in het Engels, Nederlands, Frans en Spaans.
Andere belangrijke activiteiten van de afdeling Programma’s in 2009 waren het verbeteren van het beoordelingsproces van subsidieaanvragen, het overstappen van een
regionale naar een thematische werkverdeling en het
opzetten van een ondersteuningsteam met regionale
expertise ter aanvulling. We stapten ook over van een
open en doorlopende procedure met volledige aanvragen
op een doorlopende procedure met een pre-aanvraagformulier. Bovendien kennen we nu het hele jaar door
subsidies toe, in plaats van vier keer per jaar.

Verschuivingen in financiering
In 2009 herschreef de afdeling Programma's de bestaande
financieringsbeleidsstukken en -procedures om deze op
één lijn te brengen met de visie en richtlijnen die zijn vastgelegd in het Strategisch Plan 2009-2013. Teamleden
stelden een serie nieuwe beleidsmaatregelen op die eind
2009 door het bestuur werden goedgekeurd. Deze nieuwe
beleidsmaatregelen regelen de uitbreiding en instandhouding van het netwerk van adviseurs die belangrijke input
geven voor ons thematisch werk, protocollen voor crisissituaties zoals burgerconflicten of milieurampen, en ons
vrouwenfondsenprogramma.
We keken ook kritisch naar ons model voor monitoring,
evaluatie, onderzoek en bijsturing en ontwikkelden op
basis daarvan een krachtiger en geloofwaardiger raamwerk
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Dit heroriëntatieproces leidde tot de volgende belangrijke
veranderingen in onze financiering in 2009.
• We richten onze financiering nu op organisaties
die strategische kansen voor de bevordering van
vrouwenrechten kunnen benutten of creëren, met
speciale aandacht voor sociale hervormingsbewegingen en groepen vrouwen en meiden die zijn
gemarginaliseerd in hun gemeenschap. Dit zijn bijvoorbeeld vrouwen met een handicap, sekswerkers,
groepen lesbische en biseksuele vrouwen en transgenders (LBT), huishoudelijk personeel en groepen meiden
en jonge vrouwen die voor hun eigen rechten opkomen.

• We kennen subsidies toe volgens de drie thema's
lichaam, geld en stem en via ons programma voor
vrouwenfondsen. We geven de voorkeur aan
organisaties die zich richten op de verbanden en
raakvlakken tussen de thema’s lichaam, geld en
stem. Deze ingrijpende nieuwe aanpak vervangt de
portefeuilles op basis van geografische regio. De meeste
groepen zetten zich in voor meerdere zaken, maar we
hebben ze ingedeeld op het thema waarop ze zich naar
eigen zeggen het meest richten. De 100 subsidies
werden toegekend aan 30 organisaties die zich inzetten
voor het thema lichaam, aan 23 organisaties die zich
inzetten voor het thema geld en aan 33 organisaties die
zich inzetten voor het thema stem. Daarnaast ontvingen
in totaal 14 vrouwenfondsen een subsidie.
• We werken nu met een ‘step-up support’-raamwerk
voor een tweeledige ondersteuning: financiële ondersteuning in de vorm van institutionele steun en subsidies
voor capaciteitsversterking; en begeleiding in de vorm
van intensieve strategiediscussies met de groepen die
Mama Cash ondersteunt om deze te helpen met hun
groei en professionalisering.
• Het bieden van begeleiding begint nu direct na
acceptatie van het pre-aanvraagformulier. Op basis
van een pre-aanvraagformulier van twee tot drie pagina's selecteren de programmamedewerkers van Mama
Cash veelbelovende organisaties die voldoen aan onze
criteria. Vervolgens gaan deze medewerkers uitgebreid
in discussie met elke groep over visie, doelen, structuur,
capaciteiten, sterke punten en uitdagingen. Ze werken
samen met de groep aan de ontwikkeling van werkplannen met specifieke doelen en succesindicatoren die

door de groep zelf zijn gedefinieerd. Daarbij wordt ook
gericht gesproken over het belang van een goede risicoanalyse en een post ‘onvoorzien’ in de begroting.
Bovendien stimuleren de medewerkers de groepen om in
hun begroting reiskosten op te nemen om te kunnen deelnemen aan belangrijke Linking&Learning-bijeenkomsten
met collega- en partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Door op voorhand samen met groepen plannen te
maken voor de bredere behoeften die ontstaan tijdens een
subsidieperiode en vast te stellen hoe Mama Cash-gelden
hierin kunnen voorzien, lopen groepen minder risico
geconfronteerd te worden met onvoorziene kosten waarvoor extra fondsen moeten worden gezocht. Op een meer
fundamenteel niveau helpt dit proces groepen om hun
werk kritisch en strategisch te bekijken en stelt het hen in
staat datgene te vragen wat ze werkelijk nodig hebben om
te groeien en sterker te worden.
• We verstrekken een aantal grotere en meerjarensubsidies. In 2009 verleende Mama Cash in totaal
14 meerjarensubsidies. Ruim de helft van de toegekende subsidies (58%) bedroeg meer dan € 25.000.
Waar nodig bleven we kleinere subsidies verlenen:
24% van de subsidies bedroeg minder dan € 25.000.
• We verlenen in totaal minder subsidies dan voorheen,
waardoor we individuele groepen meer gerichte
aandacht kunnen geven in het begeleidingsproces.
In 2009 verstrekte Mama Cash 100 subsidies van in
totaal bijna € 3 miljoen aan 85 vrouwenorganisaties1
en 14 vrouwenfondsen in 49 landen. Ter vergelijking:
in 2008 verleenden we 183 subsidies van in totaal iets
meer dan € 2,5 miljoen aan 172 groepen in 73 landen.
(1) Eén vrouwenorganisatie ontving in 2009 twee subsidies.

Aantal subsidies per thema

Subsidiebedrag per thema

23
30

14

33

Lichaam
Stem
Geld
Vrouwenfondsen

18%
€ 545.325
33%
€ 974.866

17%
€ 522.500
32%
€ 945.300
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Algemene trends
Onze financiering was gericht op hulp aan vrouwen,
meiden en transgenders die in hun eigen gemeenschap,
maar ook door mainstream feministische en vrouwenbewegingen, worden gemarginaliseerd. Door Mama Cash
gesteunde groepen werden vaak geleid door en voor
seksuele en etnische minderheden, oudere vrouwen,
adolescenten, inheemse vrouwen, alleenstaande moeders,
migrantenvrouwen, sekswerkers, plattelandsvrouwen en
vrouwen met een handicap.
De groepen die wij financierden hanteren als uitgangspunt
dat het voor een betere positie voor vrouwen en meiden
essentieel is samen te werken met andere bewegingen
voor sociale rechtvaardigheid. Vrouwen met een handicap
streven er bijvoor- beeld naar om hun vrouwenrechtenactivisme te koppelen aan de bredere beweging voor de
rechten van mensen met een handicap. Andere groepen
proberen de banden tussen de vrouwenrechtenbeweging
en de beweging voor de rechten van sekswerkers te verstevigen.
Regionaal gezien ontving Azië in 2009 het hoogste bedrag
in euro’s, vanwege het feit dat vijf van de veertien meerjarensubsidies werden toegekend aan groepen in Azië.
De drie landen waarin de meeste subsidies werden toegekend, zijn India, Servië en Argentinië. Dit is het gevolg
van het grote aantal pre-aanvraagformulieren uit India, de
nauwe banden die Mama Cash van oudsher heeft met
vrouwenrechtenactivisten in Servië en nieuwe netwerken
in Argentinië waarmee we in contact zijn gekomen.
Een belangrijke trend was dat we aan de meeste organisaties institutionele ondersteuning toekenden als een manier
om de duurzaamheid van hun werk en de blijvende inzet
van hun medewerkers te garanderen. Institutionele ondersteuning geeft organisaties de kans om hun deskundigheid
te bevorderen en samenwerkingsverbanden aan te gaan
met andere groepen. Dit type ondersteuning is met name
van groot belang voor de meest gemarginaliseerde
groepen.

Knelpunten
Het programmateam werd in 2009 met een aantal knelpunten geconfronteerd. Ten eerste was er het grootste
deel van het jaar een personeelstekort, dat pas in februari
2010 werd verholpen. Het gebrek aan personeel maakte
het extra moeilijk om de nieuwe financieringsstructuur op
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te zetten en te implementeren. De vele talen waarin
groepen met ons communiceerden, vormden een ander
knelpunt. Ons team beheerst voldoende talen om goed te
kunnen communiceren met de meeste groepen, maar met
name op het gebied van Russisch en Arabisch schiet onze
talenkennis nog tekort. Ons werk werd bovendien bemoeilijkt door het feit dat veel van het geld dat we binnenhalen
geoormerkt is, en dus aan bepaalde regio’s of thema’s
moet worden besteed. We ontvingen veel uitstekende subsidieaanvragen van groepen die actief zijn op plekken of
terreinen die geen prioriteit hebben voor de geoormerkte
fondsen die we ontvangen. We moesten dan ook ons
uiterste best doen om hun werk te kunnen ondersteunen.

Analyse per thema
Lichaam Mama Cash ondersteunde in 2009 dertig
groepen vanuit het thema Lichaam, inclusief twee regionale netwerken (één in Afrika en één in Azië). Deze
groepen richten zich grotendeels op het garanderen van
lichamelijke autonomie voor vrouwen, meiden en transgenders, met name op het gebied van seksuele identiteit
en expressie en hun reproductieve keuzes. Een ander
belangrijk onderwerp was het tegengaan van geweld in
welke vorm dan ook: thuis, in de gemeenschap, door
politie en leger en in conflictsituaties.
Tot de strategieën behoorden het vergroten van het
publieke bewustzijn over deze vaak controversiële onderwerpen; bepleiting van juridische hervorming en beleidsveranderingen; bewaking van bestaande wetten en
toezicht op de naleving ervan; openbare demonstraties
ondanks soms gewelddadige reacties vanuit conservatieve
hoek; en versterking van bewegingen. Door Mama Cash
gesteunde groepen in Latijns-Amerika en Azië richtten zich
op betere toegang tot veilige abortussen in situaties waarin
abortus illegaal is. We ondersteunden dit jaar vier groepen
van jonge vrouwen (twee in Afrika en twee in LatijnsAmerika) die actief zijn op het terrein van Lichaam.
Geld Dit jaar ondersteunde Mama Cash 23 groepen
vanuit het thema Geld. Het belangrijkste aandachtsgebied
bestond uit de rechten van arbeiders in het informele
circuit, waaronder vrouwelijke sjouwers, stenenmakers en
vissers, plattelandsvrouwen, textielarbeiders en huishoudelijke hulpen. Tot de activiteiten behoorden voorlichting aan
vrouwen over hun economische rechten, maar ook het
aanvechten van normen die discriminerend zijn voor
vrouwen op terreinen als erfrecht, eigendom, alimentatie
en scheiding. Rampenbestrijding was een thema in Azië.

In Afrika was de strijd tegen woestijnvorming ter voorkoming van verdwijning van landbouwgrond voor boerinnen
een aandachtspunt.
Twee belangrijke groepen die op basis van het thema Geld
subsidie kregen, waren migrantenvrouwen die opkomen voor
hun arbeidsrechten en sekswerkers die strijden voor erkenning als arbeiders en voor veilige werkomstandigheden.
Stem Dit jaar werden 33 verschillende organisaties gefinancierd vanuit het thema Stem. De aandachtsgebieden
van deze groepen varieerden van vergroting van het
bewustzijn van vrouwenrechten, stimuleren van vrouwelijk
leiderschap en deelname aan bestuurlijke posities, tot het
vormen van allianties en het strijden voor beleidsveranderingen. Het gemeenschappelijk doel van al deze groepen is
ervoor zorgen dat vrouwen, en soms ook meiden, gehoord
worden en voor zichzelf opkomen – en zich veilig genoeg
voelen om dit te doen.
De groepen die zich inzetten voor vrouwenparticipatie in
de politiek concentreren zich op versterking van de leiderschapsvaardigheden en het zelfvertrouwen van vrouwen
en trainen hen om in hun eigen gemeenschap steun te verwerven voor vrouwenrechten. Andere groepen richten zich
op verbeterde toegang van vrouwen tot het rechtssysteem
via acties voor juridische hervormingen, juridische ondersteuning en empowerment van vrouwen, zodat deze hun
rechten kennen en ernaar kunnen handelen. Mama Cash
ondersteunde twee organisaties van vrouwen met een
handicap die ervoor pleiten dat vrouwenbewegingen hun
rechten hoog op de agenda zetten. Onder het thema Stem
vielen ook groepen die zich inzetten voor toegang van
meiden, met name moslima’s, tot openbare ruimten.
In de Stem-portefeuille gaat veel aandacht uit naar
groepen die media en kunst gebruiken als middel voor
vrouwenrechtenactivisme.
Vrouwenfondsen Sinds het eind van de jaren negentig
biedt Mama Cash actief ondersteuning voor de oprichting
en ontwikkeling van vrouwenfondsen. Wij voorzien onze
vrouwenfondsen van financiële en andersoortige vormen
van steun. Zij mobiliseren op hun beurt aanvullende fondsen vanuit hun eigen gemeenschap en elders en
verstrekken subsidies aan vrouwen-, meiden- en in sommige gevallen ook transgenderrechtenorganisaties in hun
regio. Mama Cash is ervan overtuigd dat een sterk netwerk
van vrouwenfondsen de sleutel is tot krachtige, effectieve
en financieel gezonde bewegingen voor vrouwenrechten
waar ook ter wereld.

Mama Cash heeft enorme waardering voor het werk van
vrouwenfondsen en daarom ontwikkelden we in 2009
een nieuw raamwerk waarin we overstappen van een
donor/subsidiënt-relatie op een partnerschapsmodel.
Partnerschappen vragen om een nauwere samenwerking
en wederzijdse verantwoording en sluiten beter aan bij
onze feministische principes. Mama Cash blijft vrouwenfondsen op het zuidelijk en oostelijk halfrond financieel
ondersteunen. Daarnaast gaan we samen met partnerfondsen ook andere initiatieven ontwikkelen, zoals
gezamenlijke campagnes voor fondsenwerving en onderlinge afstemming van onze strategische financiering in
specifieke landen of regio's, zodat we elkaar aanvullen in
plaats van dubbel werk verrichten.
2009 was een overgangsjaar voor het vrouwenfondsenprogramma. Daarom verlengden we dertien van de
algemene subsidies aan vrouwenfondsen in LatijnsAmerika, Zuid- en Oost-Europa en Azië en verstrekten
we een startsubsidie voor de oprichting van een nieuw
vrouwenfonds in Bolivia.

Leren en evaluatie
Voor de verwezenlijking van de visie zoals geschetst in het
Strategisch Plan 2009-2013 zette Mama Cash onder
andere een grootschalige evaluatie van haar bestaande
monitoring-, evaluatie- en leerpraktijken in gang. Als onderdeel van de eerste fase hiervan werd een externe
consultant in de arm genomen voor de doorlichting van de
evaluatiemethodologie ‘Making the Case’ (MTC), die Mama
Cash sinds 2005 in gebruik heeft. Hieruit bleek onder meer
dat de sociale-hervormingsconcepten die in MTC worden
gebruikt, nuttig waren voor Mama Cash-medewerkers en
een groot aantal door ons gesteunde groepen hielp bij de
communicatie over hun werk met andere belanghebbenden. Zwakke punten in MTC waren echter dat veel groepen
de methode te complex vonden en dat deze niet goed was
geïntegreerd in de subsidiecyclus van Mama Cash.
In de tweede helft van 2009 werd een programmamedewerker ‘Leren en evaluatie’ aangesteld. In 2010 valt het
onder de verantwoordelijkheden van dit staflid om een
nieuw evaluatieraamwerk te ontwikkelen. Dit nieuwe raamwerk zal in onze subsidiecyclus worden geïntegreerd. Het
benadrukt het belang van evaluatie voor het leerproces en
de bevordering van de participatie en verantwoordelijkheid
van door Mama Cash gesteunde groepen.

49

FONDSENWERVING
EN COMMUNICATIE

FONDSENWERVING
Belangrijkste feiten en cijfers

De afdeling Fondsenwerving en communicatie is
verantwoordelijk voor het mobiliseren van financiële
middelen en het vergroten van de zichtbaarheid van
Mama Cash, het werk van door ons gesteunde
groepen en belangrijke issues en trends op het
gebied van vrouwenrechten. In termen van fondsenwerving is ons doel niet alleen om het geld in te
zamelen dat nodig is om onze eigen activiteiten te
financieren, maar ook om andere stichtingen en
fondsen te stimuleren te investeren in vrouwenen meidenrechten. In 2009 legden we de nadruk op
het verkrijgen van meer gevarieerde en langdurige
ondersteuning, met name van institutionele en
particuliere donoren.

In 2009 bedroegen de totale inkomsten van Mama
Cash € 5,8 miljoen, een toename van 23% ten opzichte
van 2008. € 5,7 miljoen was het resultaat van fondsenwerving (zie het cirkeldiagram voor een specificatie van
bronnen), terwijl de resterende € 0,1 miljoen onder
‘overige baten’ is geboekt2. Het grootste deel van de
inkomsten van Mama Cash in 2009 was afkomstig
van particuliere stichtingen (33%), overheden/bilaterale
donoren (27%) en particulieren (26%). Bedrijven vertegenwoordigden minder dan 1% van de inkomsten.
Ondanks de wereldwijde recessie realiseerde
Mama Cash 96% van het beoogde fondsenwervingsbudget voor 2009 (€ 6,04 miljoen).
(2) 'Overige baten' bestaat uit 'Resultaat beleggingen' en 'Overige baten en lasten'.

BIJDRAGEN VAN INSTITUTIONELE
DONOREN
Belangrijkste feiten en cijfers

Inkomstenbronnen 2009
3%
26%

Particulieren
Bedrijven

27%
Particuliere stichtingen
<1%

Overige instellingen
Derden
Overheden

9%
Overige inkomsten
2%

33%

In 2009 bedroegen de inkomsten van particuliere
stichtingen en overige instellingen 35,5%, oftewel
€ 2.061.353 van de totale inkomsten van Mama Cash.
Dit was € 448.312 minder dan het begrote bedrag voor
stichtingen en instellingen.
Inkomsten van overheden (€ 1.550.960) namen toe
met 21% ten opzichte van 2008 en bedroegen 27% van
de totale inkomsten. Dit bedrag was € 117.799 meer
dan het begrote bedrag. Mama Cash ontving subsidies
van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken
(DGIS), het Nederlandse ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW), Irish Aid en de Swedish
International Development Cooperation Agency (Sida).
Een subsidie van de Nationale Postcode Loterij, die is
opgenomen als bijdrage van ‘derden’ volgens de regels
voor fondsenwerving in Nederland, vormde 9% van
onze inkomsten in 2009. Deze subsidie loopt vijf jaar
(2009-2013).
In 2009 werd samen met Glamour Magazine en het
warenhuis De Bijenkorf een fondsenwervingsevenement
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georganiseerd. Dit bracht een bedrag van bijna € 20.000
op, dat werd geboekt onder bedrijfsinkomsten.
Mama Cash ontving ook subsidies van Levi Strauss en
Nike, maar beide waren afkomstig van hun stichtingen en
werden daarom geboekt als inkomsten van stichtingen
en instellingen en niet als bedrijfsinkomsten.
Zie pagina 32 voor een compleet overzicht van institutionele donoren en donoren uit het bedrijfsleven.

Resultaten per type institutionele donor
Meerjarenfondsen In 2009 sloot Mama Cash vier
belangrijke meerjarige subsidieovereenkomsten met
institutionele donoren. Gezien de wereldwijde economische crisis en recessie zijn deze nieuwe meerjarentoezeggingen zeer belangrijk. Ze bieden stabiliteit, maken
een nauwkeuriger planning mogelijk en geven medewerkers de mogelijkheid meer tijd en energie te besteden
aan het vinden en cultiveren van nieuwe donoren.
We ontvingen een vijfjarensubsidie van de Nationale Postcode Loterij, een driejarensubsidie van het Sigrid Rausing
Trust, een tweejarensubsidie van het Starry Night Fund van
de Tides Foundation en een tweejarensubsidie van Hivos.
Mama Cash is deze donoren erg dankbaar voor hun
besluit om zich aan ons werk te verbinden door ons voor
een langere termijn te steunen.
Ongeoormerkte fondsen Veel institutionele donoren
stellen als voorwaarde dat Mama Cash hun subsidies conform de eigen financierings- en programmaprioriteiten inzet.
Fondsen die wij ontvangen zijn dan ook vaak geoormerkt
voor gebruik in bepaalde regio's van de wereld, of om
specifieke onderwerpen en problemen aan te pakken.
Mama Cash respecteert het recht van donoren om prioriteiten te stellen en we begrijpen dat zij verantwoording
verschuldigd zijn aan hun achterban. ‘Ongeoormerkte’
fondsen zijn echter ook essentieel voor ons werk, aangezien deze ons in staat stellen het werk van groepen te
financieren die mogelijk geen prioriteit krijgen bij andere
donoren.
Mama Cash ontving in 2009
twee nieuwe ongeoormerkte
subsidies die van essentieel
belang waren voor ons
werk: een vijfjarige subsidie

van de Nationale Postcode Loterij en een eenjarige subsidie
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
We zijn beide donoren zeer dankbaar voor de flexibiliteit die
zij ons met hun donaties hebben gegeven.
Fondsen van de Nederlandse overheid In 2009
diende Mama Cash, als lid van de Hivos Alliantie, een
nieuwe aanvraag in voor subsidie van het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken onder het medefinancieringsstelsel II 2011-2015 (MFS II). Hivos, Mama Cash,
Press NOW en IUCN NL (International Union for the
Conservation of Nature) tekenden een overeenkomst om
intensief samen te werken in 31 landen. Deze partnerschapsovereenkomst is gebaseerd op de gemeenschappelijke overtuiging van de vier organisaties dat mensen het
vermogen hebben de kwaliteit van hun leven te verbeteren
door zich actief in te zetten voor meer ontwikkeling en
meer respect voor mensenrechten.
De Hivos Alliantie heeft haar voorstel in december 2009
ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De
Alliantie heeft een bedrag van € 413 miljoen aangevraagd
voor de periode 2011-2015. Als deze aanvraag volledig
wordt gehonoreerd, ontvangt Mama Cash in deze vijf jaar
€ 9 miljoen.

Overige resultaten
Steun mobiliseren voor vrouwen- en meidenrechten onder Europese fondsen en instellingen
Zoals eerder aangegeven is het mobiliseren van nieuwe
bronnen om vrouwen- en meidenrechtenorganisaties te
kunnen ondersteunen een van de hoofddoelen van
Mama Cash. Hiertoe zetten we ons actief in om onze
expertise op het gebied van sociale filantropie in het
algemeen en op het gebied van vrouwen- en meidenrechten te delen met Europese stichtingen en de
Europese filantropische sector.
In 2008-2009 was Mama Cash lid van de programmacommissie van het European Foundation Centre (EFC).
In 2009 vertegenwoordigde directeur Nicky McIntyre
Mama Cash tijdens de algemene jaarvergadering en het
congres van het EFC. Samen met de Turkse Sabanci
Foundation en de Amerikaanse Ford Foundation organiseerde Mama Cash een panelsessie. De paneldiscussie
richtte zich op een aanpak van armoede vanuit een
rechtenperspectief, namelijk door de empowerment van
vrouwen. Mama Cash nam ook deel aan de Global
Philanthropy Leadership-bijeenkomst die door het EFC,
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de Council on Foundations (COF) en Worldwide Initiatives
for Grantmaker Support (WINGS) werd georganiseerd en
waarin de gevolgen van de globalisering van de filantropie
werden besproken.
Onderzoeksproject Europese fondsen In 2009
initieerde Mama Cash een onderzoek naar de investeringen van Europese stichtingen en fondsen in vrouwen en
meiden(rechten). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het
Foundation Center in New York en Weisblatt & associés
in Parijs. Het is het eerste belangrijke diepteonderzoek
hiernaar in Europa. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van overzicht over en inzicht in het bereik, de
verspreiding en de diversiteit van Europese fondsen voor
vrouwen en meiden. Daarnaast hopen we met het onderzoek een verhoogd filantropisch leiderschap, nieuwe
ideeën en meer middelen voor vrouwen- en meidenrechten
te mobiliseren. Het onderzoeksrapport wordt in de herfst
van 2010 verwacht.

Tabel: Particuliere giften per categorie (2009)

19%

46%
12%

21%
2%

Particuliere donaties (eenmalig)
Vaste giften
Periodieke giften (notariële akte)
Nalatenschappen/legaten
Fondsen op naam en themafondsen

GIFTEN VAN PARTICULIERE DONATEURS
Belangrijkste feiten en cijfers
Bijdragen van particulieren vormden 26% van onze totale
inkomsten (ofwel € 1.522.469), een toename van 19%
ten opzichte van 2008. Dit bedrag was slechts € 1.000
minder dan het begrote bedrag voor particulieren in 2009
(hoewel het inclusief een vijfjarenfonds op naam is dat dit
jaar volledig werd geboekt, zoals hierna wordt uitgelegd).
Particuliere bijdragen bestonden uit eenmalige giften en
periodieke giften, bijdragen van fondsen op naam en
nalatenschappen en legaten.
De inkomsten van particulieren bestonden voor 46% uit
giften van fondsen op naam en themafondsen. Er werd
een nieuw fonds op naam opgericht met een looptijd van
vijf jaar: het ‘Mama Cash – Baas Fonds’. Het totale
bedrag van dit fonds is verantwoord als inkomsten in
2009 (zie ook toelichting 11 op pagina 72). Eenmalige
donaties vormden 19% van de particuliere giften. Dit was
een daling van 9% ten opzichte van 2008, veroorzaakt
door het feit dat meer donateurs zijn overgestapt op
vaste of structurele giften (per maand, kwartaal of jaar) of
een notariële akte (een gift die wordt toegezegd voor een
periode van vijf jaar). Structurele giften en giften via een
notariële akte namen toe met respectievelijk 11% en16%.

52

Bereikte resultaten
De doelen van ons Strategisch Plan realiseren
Het Strategisch Plan 2009-2013 beoogt een aanzienlijke
toename van de giften van particuliere donateurs, namelijk
van 25% naar 35% van onze jaarlijkse inkomsten. De
medewerkers Fondsenwerving particuliere donateurs
bekeken in 2009 uitgebreid hoe deze toename het beste
kon worden gerealiseerd. We vroegen experts ons te
adviseren over haalbaarheid, strategie en systemen, over
het testen van nieuwe methoden om donateurs te werven,
over de aanschaf van een nieuwe database voor eenvoudiger beheer van particuliere donateurs en over het
aanstellen van een speciale medewerker voor grote giften.
Het Management Centre, een Engels consultancybureau
op het gebied van fondsenwerving, beoordeelde ons
programma voor particuliere donateurs en deed
gedetailleerde aanbevelingen voor onze fondsenwervingsstrategieën en interne systemen. Het Management Centre
stelde samen met medewerkers Fondsenwerving van
Mama Cash een programma op voor grote giften, waarvoor een nieuwe staffunctie werd gecreëerd. De nieuwe
senior medewerker is in september begonnen.

Nieuwe donateurs In 2009 verwierf Mama Cash in
totaal 872 nieuwe donateurs. In de loop van het jaar
ondersteunden in totaal 4.583 donateurs Mama Cash.
Vaste donateurs gaven een gemiddeld bedrag van
€ 83,61. Het totaal aantal actieve donateurs (iemand die
de laatste 2 jaar een gift heeft gegeven) bedroeg 5.016.
Ondanks de wereldwijde financiële crisis en recessie testte
Mama Cash in 2009 nieuwe telemarketing- en huis-aanhuisstrategieën. We concentreerden ons op een toename
van maandelijkse giften.
De telemarketingcampagne voldeed aan de doelstellingen
en wordt voortgezet in 2010. De resultaten van de huisaan-huisacties leerden ons dat de boodschap van
Mama Cash te gecompliceerd is voor deze vorm van fondsenwerving, dus daar gaan we niet mee door. We zijn
verheugd dat de inkomsten van eenmalige en periodieke
particuliere giften met 6% zijn gestegen ten opzichte van
2008. De inkomsten van fondsen op naam namen toe met
123% en er is sprake van bijna een verdubbeling van het
aantal donateurs dat ons heeft laten weten dat ze
Mama Cash hebben opgenomen in hun testament.

Het programma ‘Make Change with
Mama Cash’ (MC2)
Bestemmingsfondsen voor donateurs In 2009
experimenteerde Mama Cash met twee nieuwe donateursfondsen als onderdeel van ons programma MC2 ('Make
Change with Mama Cash’). MC2 is een trainingsprogramma voor donateurs en andere geïnteresseerden die
willen leren hoe ze hun geld kunnen beheren, strategischer
en maatschappijbewuster kunnen beleggen en effectievere
en beter geïnformeerde donateurs kunnen worden.
Het Riek Stienstra Fonds voor de rechten van lesbiennes,
biseksuele vrouwen en transgenders en het Fonds voor
economische rechtvaardigheid gaan uit van het ‘donateurskring’-model. In 2009 steunden 56 donateurs het
Riek Stienstra Fonds met in totaal € 30.138. Drie donateurs sloten zich aan bij het Fonds voor economische
rechtvaardigheid, met giften die in totaal € 2.525 bedroegen. Gezien de relatief trage start van deze fondsen doet
Mama Cash onderzoek naar hun effectiviteit. Mogelijk
worden er in 2010 veranderingen voorgesteld.
Financiële cursussen Als onderdeel van ons MC2
programma organiseerden we ook in 2009 een uitgebreide
serie cursussen in geldbeheer, beleggingen en filantropie.
Deze cursussen worden aangeboden aan onze donateurs

en andere geïnteresseerden. Het doel ervan is de economische vaardigheden en onafhankelijkheid van vrouwen te
vergroten, kennis onder vrouwen op te bouwen over maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen en hun
meer inzicht te geven in filantropie in Nederland. Vanwege
de economische malaise in Nederland en een gebrek aan
continue promotie voor de cursussen was de deelname
gering. We zullen onze strategie ten aanzien van deze
cursussen in 2010 onder de loep nemen.
De Erfdochters (voor vrouwen met geërfd geld)
Het laatste onderdeel van het MC2 programma bestaat uit
bijeenkomsten voor vrouwen met geërfd geld, ontwikkeld
en gefaciliteerd door Marjan Sax, een van de oprichters
van Mama Cash. Dit programma bestaat sinds 1987. Ook
in 2009 bood Mama Cash ondersteuning en voorlichting
aan vrouwen met geërfd geld, zodat zij hun positieve en
negatieve ervaringen met betrekking tot geërfd geld en
beleggingen konden delen.
Erfdochters-groepen komen gedurende één tot anderhalf
jaar elke maand bijeen. Daarna bepaalt de groep zelf hoe
vaak de leden bij elkaar komen. Groep 11, bestaande uit
vijftien vrouwen, kwam voor het eerst bijeen in juni 2008
en had in september 2009 haar laatste bijeenkomst.
Groep 12 wordt op dit moment gevormd en gaat van
start in 2010.

COMMUNICATIE
Het communicatieteam van Mama Cash is verantwoordelijk voor het voorlichten en informeren van door ons
gesteunde groepen en onze (potentiële) donateurs en institutionele donoren, voor het vergroten van de zichtbaarheid
van het werk van Mama Cash en het werk van onze groepen waar ook ter wereld, voor het verspreiden van het
beleid, het merk en de boodschappen van Mama Cash,
voor persconferenties en evenementen en voor de ontwikkeling en het bijhouden van de websites, publicaties en
andere communicatiemiddelen.
In 2009 breidde het communicatieteam haar bereik uit via
online communicatie en sociale netwerken. Het team
vergrootte de publiciteit rondom de organisatie aanzienlijk,
ontwikkelde en coördineerde de jaarlijks terugkerende
Campagne 88 dagen en organiseerde een aantal strategische internationale evenementen.
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De nieuwsbrief van Mama Cash (she has news)

Bereikte resultaten
Communicatie met onze donateurs en supporters
In 2009 verzond Mama Cash drie edities van haar Nederlandse nieuwsbrief (she has news) en acht edities van haar
Nederlandstalige e-zine (she has e-news). Daarnaast verspreidde Mama Cash zeven edities van het Engelse e-zine
(she has news) onder het groeiende Engelstalige supportersbestand.

Het YouTube-kanaal van Mama Cash

Mama Cash in de media In 2009 heeft Mama Cash
aanzienlijk vaker de publiciteit gehaald, zowel via de
gedrukte pers als via tv- en radiozenders. We werden
genoemd in 115 Nederlandse en buitenlandse kranten en
vrouwenbladen met een gezamenlijke oplage van
7.854.142. We zochten zelf ook actief de publiciteit en
brachten ons werk onder de aandacht via artikelen en
opiniestukken in alom gerespecteerde gedrukte media,
zoals het dagblad Trouw.

Verspreiding van het Strategisch Plan De communicatiemedewerkers stelden een publieksversie van het
Strategisch Plan 2009-2013 op in het Nederlands, Engels,
Frans, Spaans en Russisch en verspreidden deze publicatie onder Mama Cash-belanghebbenden (waaronder
donateurs, partnerorganisaties en door Mama Cash
gesteunde groepen). In nauwe samenwerking met de
afdeling Programma’s herschreef het team ook de financieringscriteria en procedures voor subsidieaanvragen.
Deze werden op 1 augustus 2009 in vier talen op de
website gepubliceerd.
Mama Cash online Mama Cash ziet sociale netwerken,
online sociale gemeenschappen en streaming video en
audio als belangrijke middelen voor het creëren van meer
kennis over en steun voor ons werk. In juli 2009 werd er
een medewerker voor nieuwe media aangesteld. Vanaf dat
moment is het verkeer op onze Nederlandse website vrijwel verdubbeld. Inmiddels wordt Mama Cash op ongeveer
800 andere websites vermeld (inclusief een link naar onze
website). Niet alleen is het aantal bezoekers en het aantal
bezoeken op onze site enorm gegroeid, we zien ook een
gestage toename van het aantal fans op onze sociale
netwerkpagina’s (Hyves, Facebook).
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Nicky McIntyre's artikel in Effect, het tijdschrift van het European
Foundation Centre

Gezien Mama Cash’s inzet om fondsen te verwerven ten
behoeve van vrouwen- en meidenrechten, met name bij
Europese stichtingen, concentreerden we ons op media
die zich richten op deze doelgroep. Changing the world –
many women and girls at a time, is de titel van het artikel
dat Nicky McIntyre op verzoek van het European Foundation Centre schreef voor het herfstnummer van hun
kwartaaluitgave Effect (september 2009). Hierin beschrijft
zij het werk van Mama Cash en onze benadering van
sociale-rechtvaardigheidsfilantropie.
Campagne 88 dagen
De Campagne 88 dagen van Mama Cash loopt elk jaar
van de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10
december tot aan Internationale Vrouwendag op 8 maart.
De campagne wil het bewustzijn over vrouwenrechten
vergroten en fondsen verwerven voor vrouwen- en meidenrechtenorganisaties.
Het thema van de campagne 2008-2009 was Cooking
Up a Revolution for Women's Rights. Deelnemers konden
thuis een smakelijke maaltijd voorzetten aan vrienden,
familie en collega's, om hen te vertellen over ons werk en
te vragen om een donatie aan Mama Cash. Ze konden
ook een virtueel diner organiseren via de Nederlandse en
Engelse campagnesites.
Met de campagne
werd meer dan €
€195.000 ingezameld. Ruim 800
vrouwen en mannen
organiseerden etentjes of namen eraan
deel, thuis of virtueel.

Op 10 december 2009 werd het startsein gegeven voor de
nieuwe Campagne 88 dagen. Deze editie had als thema
Go Wild for Women's Rights. Via de Nederlandse campagnesite www.88dagen.nl werden donateurs en publiek
uitgenodigd om deel te nemen door een eigen campagne
op te zetten. De resultaten worden vermeld in het Jaarverslag 2010 van Mama Cash.

Mama Cash’s ambassadeur Angela Groothuizen tijdens het evenement op
8 maart 2009

Evenementen
Internationale Vrouwendag Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseerde Mama Cash samen met
Vrouwen Tegen Uitzetting – een Nederlandse organisatie
voor vluchtelingenrechten – een evenement waarbij meer
dan 200 vrouwen en mannen aanwezig waren. Er werd
informatie verstrekt en gedebatteerd over de status van
migrantenvrouwen in verschillende delen van de wereld en
over het Nederlandse asielbeleid en de gevolgen ervan
voor vluchtelingenvrouwen in Nederland.
25ste verjaardag Vanwege de enorme negatieve
gevolgen die de wereldwijde economische crisis had en
heeft voor vrouwen- en meidenrechtengroepen, besloot
het bestuur van Mama Cash in mei om af te zien van de
viering van haar 25ste verjaardag, die was gepland in
december 2009. We vonden dat we onze financiële
middelen in deze tijd strategischer moesten inzetten,
op een manier die direct ten goede komt aan vrouwengroepen. We besloten ons 25-jarig jubileum te vieren
door het verstrekken van 20% méér subsidies en het
organiseren van twee kleine maar inhoudelijk belangrijke
bijeenkomsten; één over de rechten van sekswerkers en
één over fondsen voor vrouwenrechten in tijden van crisis.
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Activisten die opkomen voor de rechten van sekswerkers in discussie over verplichte registratie tijdens het evenement ‘Rights Not Rescue’

• Dialoog met donoren over de rechten van
sekswerkers
Op 11 en 12 november organiseerde Mama Cash
samen met het Sexual Health and Rights Project van
het Open Society Institute in New York een dialoog met
donoren over de rechten van sekswerkers. In dezelfde
context organiseerde Mama Cash, in samenwerking
met het International Committee on the Rights of Sex
Workers in Europe (ICRSE) en het Global Network of
Sex Work Projects (NSWP), ook het openbare evenement ‘Rights Not Rescue’, waarbij ongeveer 180
deelnemers aanwezig waren. Vrouwen uit de frontlinie
van bewegingen voor de rechten van sekswerkers in
Schotland, Oeganda, Zweden en Nederland vertelden
hoe de huidige wetten en wetsvoorstellen voor de inperking van sekswerk in Europa wereldwijd een directe en
vérgaande impact hebben op de rechten van sekswerkers. Kranten, radio en lokale televisiezenders
besteedden aandacht aan dit openbare evenement en
ook op internet werd het veel besproken.
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• Strategie bepalen voor fondsenwerving
Mama Cash was een van de organisatoren van Strategies for Resource Mobilisation for Women's Organising
and Women’s Rights, een internationale bijeenkomst
voor donoren en vrouwenrechtenorganisaties op 30
november en 1 december. Mede-organisatoren waren
de Association for Women’s Rights in Development
(AWID) en Hivos. Direct na deze bijeenkomst over fondsenverwerving vond de openbare paneldiscussie No
Steps Back on the Hard Gains Won – Strategies to
Leverage Financial and Political Support for Women’s
Rights and Gender Equality plaats. Dit evenement in het
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken werd
georganiseerd door Mama Cash, Hivos en Development
Alternatives with Women for a New Era.

FINANCIËN EN ADMINISTRATIE
De afdeling Financiën en administratie is verantwoordelijk voor het beheer van verschillende interne
middelen en processen bij Mama Cash. Hiertoe
behoren financiën, office management, informatieen communicatietechnologie en personeelszaken.

Bereikte resultaten
Subsidiebeheer en financiële administratie
Verandering en versterking van verschillende interne
procedures en systemen was één van de doelen zoals
geformuleerd in het Strategisch Plan 2009-2013. Een
belangrijke verandering was de overdracht van de subsidieadministratie van de afdeling Programma’s naar de
afdeling Financiën en administratie. Dit droeg bij aan een
integratie van procedures en een nog betere monitoring.
Er werden protocollen en beleid ontwikkeld om de verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen te
beschrijven en werkstromen te optimaliseren. We verbeterden ook de prognose- en bewakingssystemen voor de
begroting.
De kantoorruimte van Mama Cash Ter bevordering
van een veilige en aangename werkomgeving voor
medewerkers en bezoekers spraken we met de verhuurder, architecten, ontwerpers en aannemers over de
mogelijke renovatie en verbetering van onze kantoorruimte. De brandveiligheid werd op belangrijke punten
verbeterd en overal in het gebouw werd enkel glas
vervangen door dubbel glas. Deze kosten voor meer
veiligheid en energiebesparing waren voor rekening van
de verhuurder.
Informatie- en communicatietechnologie
De optimalisering van hardware en software had in 2009
prioriteit. Mogelijkheden van communicatie via Skype en
een nieuw telefoonsysteem werden verkend en deels
geïmplementeerd. Het gebruik van Skype heeft niet
alleen de communicatie met door Mama Cash gesteunde
groepen en adviseurs verbeterd, maar ook geleid tot een
aanzienlijke kostenbesparing.

Een belangrijk aandachtspunt was onze database voor
programma's en fondsenwerving. Een team met medewerkers van elke afdeling evalueerde de bestaande
database en formuleerde de gewenste specificaties voor
een nieuw systeem op basis van de (verwachte) behoeften. Aan drie bedrijven werd een offerte gevraagd en eind
2009 werd een nieuwe database geselecteerd. Naar verwachting zal de conversie en implementatie rond de
zomer van 2010 zijn voltooid.
Personeel Mama Cash volgt (op vrijwillige basis) de
CAO Welzijn en Maatschappelijk Werk.
Mama Cash ging ook in 2009 door met het werven van
getalenteerde medewerkers en het ondersteunen en
trainen van haar personeel. In totaal verlieten zes medewerkers de organisatie. Twaalf nieuwe medewerkers
werden aangenomen. Eind 2009 had Mama Cash 29
stafmedewerkers. Dit komt overeen met de personeelsomvang zoals begroot in het Strategisch Plan 20092013. Het totale aantal FTE's nam af van 23,75 FTE tot
22,04 FTE eind 2009. Dit is het resultaat van langdurige
wervingsprocessen.
Het ziekteverzuim bedroeg in 2009 2,3% van de personeelsuren, een aanzienlijke daling ten opzichte van de
7,4% in 2008. Het streefpercentage voor 2009 was 5%.
We zien zodoende dat onze inspanningen op het gebied
van ziektepreventie en onze protocollen voor ziekteverzuim al vruchten afwerpen.
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De personeelshandleiding werd op een aantal punten
gewijzigd en uitgebreid: het nieuwe beleid ten aanzien
van belangenverstrengeling voor personeelsleden werd
toegevoegd en vrijwilligersprotocollen en -beleid werden
gewijzigd.
Vergoedingen voor de directeur
Tabel: FTE’s en ziekteverzuim
2009

2008

Aantal FTE’s

22,04

23,75

Ziekteverzuim (%)

2,33%

7,39%

Ook in 2009 werd Mama Cash geleid door directeur
Nicky McIntyre. Zij werd aangenomen vanuit de Verenigde Staten en valt daarom onder de zogenaamde
'30%-regeling'. Nicky McIntyre vervulde in 2009 ook
de vacante functie van manager Fondsenwerving en
communicatie.
De directeur is lid van het bestuur van het in de
Verenigde Staten gevestigde Women's Funding Network. Voor deze functie ontvangt zij geen vergoeding.

AdvocAid traint gevangenispersoneel en komt op voor vrouwelijke
gevangenen in Sierra Leone.

In 2009 werd het vrijwilligersbeleid aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de groep adviseurs die de
afdeling Programma’s in 2013 wil hebben samengesteld.
Het betreft een nieuw internationaal advies- netwerk van
50 tot 60 adviseurs, elk met expertise, ervaring en netwerken in een van onze themagebieden. De adviseurs
krijgen een jaarlijkse vergoeding van € 100 als dank voor
hun tijd en inspanningen voor Mama Cash. Het gewijzigde beleid werd in maart 2010 goedgekeurd door het
bestuur.

Tabel: Salaris directeur
Januari - december 2009
Brutosalaris incl. vakantietoeslag

78.937

30%-regeling

35.437

Subtotaal

114.374

Overige kosten

0

Pensioenlasten

8.361

Sociale lasten

7.062

Subtotaal

15.423

Totaal

129.797

Vrijwilligers Gedurende het jaar werkten er elf
vrijwilligers bij Mama Cash. Ze verrichtten werk voor de
afdelingen Fondsenwerving en communicatie, Financiën
en administratie en Programma's. Gemiddeld werken
vrijwilligers een à twee dagen per week. Vrijwilligersfuncties worden besproken en goedgekeurd door het
managementteam. Het functieaanbod wordt gepubliceerd op de website van Mama Cash en kandidaten
worden gekozen op basis van hun kwalificaties.
Mama Cash-vrijwilligers ontvangen een kleine bijdrage
van € 55,50 per maand als tegemoetkoming in de reiskosten.

58

Pensioenen In 2009 liep het pensioencontract van
Mama Cash ten einde. Er werden verschillende pensioenregelingen vergeleken en met goedkeuring van de
personeelsvertegenwoordiging en het bestuur werd er
een nieuwe ‘beschikbare premieregeling pensioen’
aangenomen voor personeel dat vanaf 1 januari 2010
in dienst treedt. De bestaande toegezegde-pensioenregeling werd met vijf jaar verlengd. Medewerkers die
in december 2009 bij Mama Cash in dienst waren,
hadden het recht over te stappen op de nieuwe pensioenregeling. Vier medewerkers profiteerden van deze
mogelijkheid. In 2009 hebben twee ‘waardeoverdrachten’ plaatsgevonden van voormalige werknemers.

bestuursverslag
Verantwoordingsverklaring.
Het bestuur bepaalt de algehele strategische doelen van
Mama Cash en houdt toezicht op de prestaties van de
organisatie. Het raamwerk voor de activiteiten van de
organisatie is vastgelegd in het Strategisch Plan 20092013, On the Move for Women’s Rights, dat in
december 2008 werd goedgekeurd. Het bestuur heeft
het dagelijks beheer gedelegeerd aan de directeur, die
verantwoording schuldig is aan het bestuur.
De principes van verantwoord bestuur die worden
gehanteerd door Mama Cash zijn vastgelegd in twee
basisdocumenten: de bestuursstatuten en de bestuursreglementen. De bestuursstatuten werden in 2009
gewijzigd. De belangrijkste wijziging was de beperking
van de bestuurstermijn tot maximaal twee termijnen.

Bestuurssamenstelling.
Het bestuur van Mama Cash bestaat uit minimaal vijf
en maximaal vijftien leden. In 2009 bestond het bestuur
uit tien leden. De huidige bestuursleden bevelen nieuwe
kandidaten voor het bestuur aan en selecteren deze.
Hiervoor wordt een benoemingsprotocol gebruikt, dat
onderdeel is van de huidige bestuursreglementen.
Mama Cash heeft een internationaal bestuur met leden
die beschikken over uiteenlopende competenties en
ervaringen vanuit diverse vrouwenrechtenbewegingen.
Bestuursleden worden geworven op basis van
hun specifieke competenties, zoals kennis van
programma's, financiën, organisatieontwikkeling of

communicatie. Bestuursleden worden aangesteld voor
een periode van drie jaar. De aanstelling wordt verlengd
op basis van evaluatiegesprekken en de actuele voorwaarden voor bestuursdeelname. Bestuursleden
kunnen maximaal twee termijnen van drie jaar lid zijn.

Vergaderingen.
Tijdens het boekjaar 2009 kwam het bestuur vier maal
bijeen. In juni en december kwam het bestuur bijeen in
Amsterdam en in maart en september vergaderden de
leden telefonisch.
Tijdens de vergaderingen deed de directeur verslag van
de voortgang, activiteiten en financiën in relatie tot het
goedgekeurde Jaarplan 2009. Het Jaarverslag 2008,
de Jaarrekening 2008, de managementbrief van de
accountants en het Jaarplan 2010 werden goedgekeurd
conform de bestuursstatuten en het Strategisch Plan
2009-2013.
Op basis van het nieuwe Strategisch Plan werd nieuw
beleid ontwikkeld, onder andere het Grantmaking
Framework, de Advisory Network Policy en het
Women's Funds Framework. Deze werden alle goedgekeurd door het bestuur. Andere goedgekeurde
beleidsstukken waren de Crisis Response Policy en de
Conflict of Interest Policy for Staff.
Alle bestuursstukken worden gepubliceerd op het
bestuursintranet van Mama Cash. Bestuursleden
beschikken daarmee eenvoudig en tijdig over
alle documenten, zonder internationale portokosten.
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Commissies en taakgroepen.
Het bestuur van Mama Cash werkt met commissies en
taakgroepen die in de tijd tussen de vergaderingen
taken uitvoeren en de opdracht hebben voorstellen te
ontwikkelen voor bestuursacties. Vanwege het internationale karakter van het bestuur communiceren
commissies en taakgroepen voornamelijk via e-mail.
Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur biedt de
directeur desgevraagd raad, feedback en ondersteuning
en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het runnen van de organisatie. Het Dagelijks Bestuur kwam in
2009 vier maal bijeen.
Commissie Financiën De commissie Financiën
adviseert het bestuur op het gebied van begrotingen,
jaarrekeningen, managementbrieven van de accountant
en financieel beleid, bijvoorbeeld op het gebied van
beleggingen en risicobeheer. De commissie bespreekt
met de accountant diens bevindingen. De commissie
kwam in 2009 vier maal bijeen.
Commissie Goed Bestuur De commissie Goed
Bestuur helpt het bestuur bij het regelmatig beoordelen
en bijsturen van haar rollen en verantwoordelijkheden en
de verantwoordelijkheden van individuele bestuursleden.
De commissie ondersteunt ontwikkelingsactiviteiten van
het bestuur en regelt bestuursvoordrachten. De commissie kwam in 2009 vier maal bijeen.
Commissie Strategische Planning De commissie
Strategische Planning leidde de strategische planningsprocessen en werd in juni 2009 na goedkeuring van het
Strategisch Plan 2009-2013 ontbonden.
Programmacommissie De Programmacommissie
werd in juni 2009 geïnstalleerd en adviseert het bestuur
over programmabeleid en de goedkeuring van grote
subsidies en meerjarensubsidies. De commissie kwam
in 2009 twee maal bijeen.

Taakgroep ‘What Board’ De taakgroep ‘What
Board’ leidt de discussie over het soort bestuur dat
Mama Cash wil hebben en over het meest geschikte
bestuursmodel.

Verantwoording.
Naar de mening van het bestuur geeft de jaarrekening
zoals die door het management is opgesteld voor het
jaar dat eindigt op 31 december 2009, een correct en
eerlijk beeld van de financiële positie en activiteiten van
Mama Cash. Het gehele Jaarverslag 2009 geeft een
correct en eerlijk beeld van de programma’s, activiteiten
en resultaten die zijn behaald in 2009, in vergelijking met
datgene wat was overeengekomen in het Jaarplan
2009. Het bestuur is ingenomen met deze eerste fasen
van de implementatie van het Strategisch Plan 20092013 en met de organisatorische ontwikkeling die zich
al heeft voorgedaan. De voorwaarden zijn gecreëerd
waarmee we de nieuwe strategische doelen van
Mama Cash in de komende jaren kunnen realiseren.
De financiële crisis maakt het echter noodzakelijk dat
het bestuur met name de financiële positie van de
organisatie nauwgezet blijft monitoren.

Vergoedingen voor bestuur en directeur.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Het werk
van de directeur wordt jaarlijks door het bestuur
beoordeeld. De directeur wordt betaald conform de
Nederlandse CAO Welzijn en Maatschappelijk werk.

Externe supervisie.
Externe supervisie wordt uitgevoerd door:
• PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (audit)
• Centraal Bureau Fondsenwerving (keurmerk voor
fondsenwervende instellingen)
• Externe onafhankelijke audits door institutionele en
bilaterale donoren van Mama Cash

Interne evaluatie.
Taakgroep Bestuursreglementen De taakgroep
Bestuursreglementen hield zich bezig met de implementatie van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen
('Code Wijffels'). De taakgroep werd in juni 2009
ontbonden nadat de gewijzigde bestuursstatuten en
de nieuwe bestuursreglementen waren goedgekeurd
door het bestuur.
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Aan het einde van elke bestuursvergadering in
Amsterdam vindt er een interne evaluatie plaats van
het functioneren van het bestuur en haar leden. Aanbevelingen die op grond hiervan worden gedaan, worden
in een besloten sessie van het bestuur besproken.

Bestuursleden van Mama Cash per 31 december 2009.
Naam

Bestuursfunctie

Bestuurslid sinds

Aangesloten bij/beroep

Marjo Meijer

Co-voorzitter

Juni 2006

Arts/kunstenaar/donoractivist, Nederland

Co-voorzitter sinds juni 2007
Herbenoemd in juni 2009
Anastasia

Co-voorzitter

Juni 2006

Coördinator van het wereldwijde programma ‘Safe

Posadskaya-

Co-voorzitter sinds juni 2007

Cities Free of Violence Against Women and Girls’

Vanderbeck

Herbenoemd in juni 2009

(UNIFEM), Verenigde Staten

Eveline de Jong

Penningmeester

November 2007

Zelfstandig financieel adviseur, Nederland

Lin Chew

Lid

Juni 2006

Communicatieconsultant bij de Communication

Herbenoemd in juni 2009

Division for Women’s Empowerment in Muslim
Contexts van de City University in Hong Kong

Jessica Horn

Lid

November 2007

Zelfstandig consultant vrouwenrechten, Sierra
Leone

Marijke Kuijpers

Lid

December 2006

Zelfstandig financieel consultant, Nederland

Herbenoemd in december
2009
Barbara

Lid

Juni 2009

Limanowska

Zelfstandig consultant en docent Gender Studies
aan het Institute of Literary Research of the Polish
Academy of Sciences, Polen

Idelisse Malavé

Lid

Februari 2008

Zelfstandig organisatieconsultant voor groepen en
netwerken op het gebied van sociale hervorming,
Verenigde Staten

Myra ter Meulen

Lid

Maart 2008

Zelfstandig consultant voor jeugdbeleid en preventie
van kindermishandeling, Nederland

Geetanjali Misra

Lid

Juni 2009

Directeur van Creating Resources for Empowerment
(CREA), India

Bestuurswijzigingen.
In 2009 traden Jasvir Kaur en Wanda Nowicka af als
bestuurslid. Er werden twee nieuwe bestuursleden aangetrokken: Barbara Limanowska en Geetanjali Misra.
Drie bestuursleden – Marjo Meijer, Anastasia Podsadskaya-Vanderbeck en Marijke Kuijpers – werden
herbenoemd voor een periode van drie jaar. In 2009

werd in samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk
van Amstel tot Zaan een stagiaire, Tamrat Kidane, uitgenodigd deel te nemen aan het bestuur als lid zonder
stemrecht. Ze woonde vergaderingen van het volledige
bestuur en van het dagelijks bestuur bij en stond onder
supervisie van leden van het dagelijks bestuur.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2009
Alle bedragen zijn in euro's (na voorgestelde verwerking van resultaten)
(De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting op pagina 70-75)

31-12-2009

31-12-2008

Activa
Materiële activa (4)

29.389

51.101

Immateriële activa (5)

69.782

61.559

Vorderingen (6)

125.634

670.384

Beleggingen (7)

553.010

586.155

3.234.245

1.789.486

Liquide middelen (8)

Totaal activa

4.012.060

3.158.685

977.116

493.267

Passiva
Reserves
› Continuïteitsreserve (9)
Fondsen (10)
› Fonds activa bedrijfsvoering

99.170

112.660

› Bestemmingsfondsen

211.292

467.427

› Fondsen op naam en themafondsen (11)

390.758

239.111

Totaal fondsen

701.220

819.198

Langlopende schulden (12)

313.522

329.093

Kortlopende schulden (13)

2.020.202

1.517.127

Totaal passiva

4.012.060

3.158.685
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
PER 31 DECEMBER 2009
(De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting op pagina 76-81)

Werkelijk 2009

%

Begroot 2009

%

Werkelijk 2008

%

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Particulieren (15)
› Particuliere donateurs
› Baten uit nalatenschappen/legaten
› Fondsen op naam/themafondsen
› Verkoop promotiemateriaal

795.301

860.000

748.277

26.445

75.000

217.992

700.056

588.500

313.895

667

0

523

Totaal particulieren

1.522.469 27%

1.523.500 26%

1.280.687

26%

2.352.826

47%

0%

16.656

0%

4.081.405 68%

3.650.169

73%

0

0%

58.550

1%

26%

Stichtingen en instellingen (16)
› Particuliere stichtingen
› Overige instellingen

1.928.165

2.409.665

133.188

100.000

Totaal stichtingen en instellingen

2.061.353 36%

2.157.633
195.193
2.509.665 42%

Bedrijven (16)
› Bedrijven

19.229

Totaal bedrijven

48.240
19.229

Totale baten uit eigen fondsenwerving

0%

16.656
48.240

3.603.051 64%

Baten van derden (17)
› Nationale Postcode Loterij

500.000

Totaal derden

500.000
500.000

9%

0

0%

0
500.000

8%

0

0%

Baten uit gezamenlijke acties (18)
› Riek Stienstra Fonds (Hivos)

0

Totale baten uit gezamenlijke acties

0

58.550

Subsidies van overheden (19)
› Overheden

1.550.960

1.433.161

1.283.487

Totaal overheden

1.550.960 27%

1.433.161 24%

1.283.487

Totale baten uit fondsenwerving

5.654.011 100%

6.014.566 100%

4.992.206 100%

Baten uit beleggingen (20)
› Rente liquide middelen

71.147

15.000

39.546

› Baten uit beleggingen

125.607

15.000

-327.207

Totale baten uit beleggingen

196.754

30.000

-287.660

Overige baten en lasten (21)
› Overige baten en lasten
Totaal overige baten en lasten
TOTALE BATEN

-46.506

0
0

3.586

5.804.259

6.044.566

4.708.132

% van begroting

96%

% van vorig jaar

123%
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3.586

-46.506

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
PER 31 DECEMBER 2009 (VERVOLG)

Werkelijk 2009

%

Begroot 2009

%

Werkelijk 2008

%

BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN
Strategisch financieringsprogramma
› Lichaam

974.866

900.000

› Geld

545.325

600.000

475.295

› Stem

945.300

900.000

1.010.609

› Vrouwenfondsen

522.500

Totaal strategisch financieringsprogramma

Operationele kosten strategisch financieringsprogramma

684.225

600.000

344.920

2.987.991

3.000.000

2.515.049

953.321

1.102.474

978.542

Filantropisch ondersteuningsprogramma
› Mama Cash-activiteiten

167.273

122.409

53.370

› Programma-uitvoeringskosten

125.621

19.778

107.066

Totaal filantropisch ondersteuningsprogramma

292.894

142.187

160.436

Zichtbaarheid en bewustwording
› Mama Cash-activiteiten
› Programma-uitvoeringskosten

99.285

349.948

194.972

219.998

Totaal zichtbaarheid en bewustwording

294.257

Totale bestedingen aan doelstellingen

174.352
191.861
569.946

4.528.463 83%

366.213

4.814.607 81%

4.020.240

79%

667.231

13%

Werving baten
› Directe kosten fondsenwerving

126.102

304.456

175.444

› Operationele kosten fondsenwerving

453.978

531.257

485.580

› Kosten van gezamenlijke acties (18)

72.814

0

2.290

› Kosten van beleggingen (20)
Totale werving baten
(als % van baten uit fondsenwerving)

4.454

4.000
657.348 12%
18,2%

3.917
839.713 14%
20,6%

18,3%

Beheer en administratie
› Kosten van beheer en administratie
TOTALE LASTEN

RESULTAAT

252.578

5%

5.438.389 100%

309.484

5%

5.963.804 100%

379.012

8%

5.066.483 100%

365.870

80.762

-358.351

20.053

Resultaatbestemming
Fonds activa bedrijfsvoering

-13.490

0

-256.136

0

23.745

Fondsen op naam en themafondsen

151.646

0

27.591

Continuïteitsreserve

483.850

80.762

-429.740

RESULTAAT

365.870

80.762

-358.351

Bestemmingsfondsen
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KASSTROOMOVERZICHT

2009

2008

Kasstroom uit operationele activiteiten
Continuïteitsreserve
Wijzigingen in fondsen

483.850

-429.741

-117.980

71.389

Resultaat

365.870

-358.352

Aanpassingen voor:
› Afschrijving materiële vaste activa
› Afschrijving immateriële vaste activa
› Waardeveranderingen beleggingen
› Dotatie/onttrekking voorziening

24.842

27.329

35.749

31.230

-114.335

339.632

0

-17.654
-53.744

380.537

Mutaties in werkkapitaal
› Vorderingen

544.750

-129.111

› Kortlopende schulden

503.075

733.282

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.047.825

604.171

1.359.951

626.356

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in:
› Materiële activa
› Immateriële activa

-3.130

-21.318

-43.971

-57.294

Mutatie in:
› Beleggingen (einde looptijd staatsobligatie)

147.480

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0
100.379

-78.612

-15.572

48.561

1.444.759

596.305

Liquide middelen per 1 januari

1.789.486

1.193.181

Toename liquide middelen

1.444.759

596.305

Liquide middelen per 31 december

3.234.245

1.789.486

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Wijziging in langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename liquide middelen

-15.572

48.561

Veranderingen in liquide middelen
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

1. Stichting Mama Cash
Overal ter wereld hebben moedige vrouwen- en
meidenrechtenorganisaties geld en ondersteunende
netwerken nodig om te groeien en hun gemeenschap
te veranderen. Mama Cash mobiliseert middelen van
particulieren en instellingen, kent subsidies toe aan
vrouwen- en meidengroepen en helpt bij de opbouw
van de samenwerkingsverbanden en netwerken die
nodig zijn om met succes op te komen voor de rechten
van vrouwen en meiden.
Het kantoor van Mama Cash bevindt zich aan de Eerste
Helmersstraat 17 in Amsterdam. De Stichting Mama
Cash is in 1983 opgericht en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer
41202535.
Mama Cash is in het bezit van het keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). CBF is een onafhankelijke organisatie die sinds 1925 toezicht houdt op de
fondsenwerving van Nederlandse charitatieve instellingen.
Deze organisatie stelt zich ten doel verantwoorde fondsenwerving en -besteding te stimuleren door charitatieve
instellingen te beoordelen en informatie en advies te verstrekken aan overheidsinstellingen en het publiek.
De Nederlandse belastingdienst heeft Mama Cash
aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Daarom hoeft Mama Cash geen schenkingsrecht of successierecht te betalen. Particuliere
donateurs kunnen giften aan Mama Cash van hun
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken
(binnen de daarvoor geldende regels).

3. Waarderingsgrondslagen
Algemeen Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De baten en lasten zijn toegekend
aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Vreemde valuta De muntsoort die in de jaarrekening is
gebruikt, is de euro. Activa en passiva in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de valutakoers per
31 december 2009. Transacties in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de dagkoersen. Koersverschillen staan vermeld onder ‘algemene kosten’ en
worden ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in
vreemde valuta zijn tegen de dagkoersen omgerekend
in euro's.
Materiële en immateriële vaste activa De materiële
en immateriële vaste activa worden gewaardeerd op
aanschafwaarde, onder aftrek van lineaire afschrijving
gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen
nominale waarde. De volgende percentages worden
gebruikt:
• Inventaris en kantoorapparatuur: 20%
• Hardware en software: 33,33%
Beleggingen Obligaties en aandelen worden
gewaardeerd tegen marktwaarde. Ongerealiseerde
waardeverschillen van beleggingen en fondsen, zowel
beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd, komen direct
ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat.

2. Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen
(Richtlijn 650). Het doel van deze richtlijn is het publiek
opheldering te geven over de kosten van fondsenwerving, het gebruik van fondsen en de besteding ervan in
relatie tot het doel waarvoor ze zijn geworven.

Overige activa en passiva Activa en passiva in
vreemde valuta worden omgerekend tegen de
valutakoers per balansdatum. Valutakoersen worden
verantwoord in de winst- en verliesrekening.
Mama Cash UK Mama Cash UK is opgericht op 20
april 2006. Direct daarna werd de officiële erkenning van
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Mama Cash UK als goed doel in het Verenigd Koninkrijk
aangevraagd. Op 13 mei 2008 werd aan Mama Cash
UK de status van charitatieve instelling verleend onder
registratienummer 1124039. Binnen deze jaarrekening
is een rekening-courantrelatie gecreëerd. Gezien het feit
dat we nog bezig zijn met het samenstellen van het
Engelse bestuur en het definiëren van plannen, waren
er in 2009 geen financiële activiteiten die in dit verslag
konden worden opgenomen.
Reserves Het eigen vermogen en de reserves bestaan
uit het vrij besteedbare vermogen en bestemmingsfondsen. Het vrij besteedbare vermogen biedt garantie voor
de continuïteit van de organisatie. Het beleid van de
Stichting Mama Cash is erop gericht voldoende vrij
besteedbaar vermogen te behouden om de operationele kosten van de organisatie voor één jaar te kunnen
bekostigen.
Bestemmingsfondsen, inclusief fondsen op naam en
themafondsen, zijn fondsen die contractueel of conform
algemene regelgeving zijn toegewezen aan specifieke

Mama Cash-activiteiten (fonds activa bedrijfsvoering).
Bestemmingsfondsen die tijdens het boekjaar niet zijn
gebruikt, worden overgebracht naar het volgende jaar.
Baten en lasten Baten en lasten worden verantwoord
in het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten uit giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst, of
op het moment dat dergelijke giften realiseerbaar zijn.
Subsidies aan vrouwengroepen en -fondsen worden
verantwoord op het moment dat de subsidie officieel is
goedgekeurd door de algemeen directeur.
Kostentoerekening De kosten voor elk personeelslid
worden direct toegewezen aan de volgende kostenplaatsen: financieringsprogramma, filantropisch
ondersteuningsprogramma, zichtbaarheid en bewustwording, fondsenwerving en campagnes en beheer en
administratie. Huisvestingskosten, kantoorkosten en
afschrijvingskosten worden toegewezen aan deze kostenplaatsen op basis van het gemiddelde aantal FTE's
in het jaar 2009.

Tabel: Kostentoerekening
Type kosten

Toerekening

Bestuur

100% beheer en administratie

Directeur

80% beheer en administratie
20% filantropisch ondersteuningsprogramma

Financiële administratie

100% beheer en administratie

Subsidie- en donoradministratie

naar rato op basis van gemiddeld aantal FTE's

Huisvesting

naar rato op basis van gemiddeld aantal FTE's

Kantoorkosten en algemene kosten

naar rato op basis van gemiddeld aantal FTE's

Afschrijving

naar rato op basis van gemiddeld aantal FTE's

Strategisch financieringsprogramma

Gemiddelde FTE 2008

11,30

10,73

Filantropisch ondersteuningsprogramma

1,75

1,14

Zichtbaarheid en bewustwording

1,93

2,17

Fondsenwerving en campagnes

4,49

6,52

Beheer en administratie
Totaal
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Gemiddelde FTE 2009

2,57

3,19

22,04

23,75

Pensioenen Sinds 1 januari 2005 heeft Mama Cash
een toegezegde-pensioenregeling. Onder deze regeling
wordt medewerkers een pensioen toegezegd bij het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit pensioen is gebaseerd op salaris en aantal dienstjaren (de
zogenaamde middelloonregeling). Mama Cash heeft de
toegezegd-pensioenregeling verwerkt als zou sprake
zijn van een toegezegde-bijdrageregeling conform
de mogelijkheid die aan kleine rechtspersonen wordt
geboden.
De verschuldigde premies worden als lasten verantwoord in de winst- en verliesrekening. Voor zover de
verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden ze
als verplichting op de balans opgenomen. Als gevolg
van deze verwerkingswijze zijn niet alle risico's die zijn
verbonden aan de pensioenregeling in de balans tot
uitdrukking gebracht.
Strategische financiering Toezeggingen die Mama
Cash heeft gedaan aan vrouwenfondsen en vrouwengroepen en de bijbehorende implicaties voor de
begroting, zijn opgenomen in de balans. Meerjarige
subsidies worden volledig verantwoord gedurende het
eerste jaar waarin ze worden toegekend.

ren in de rechten van vrouwen en meiden. Kosten voor
alliantieversterking omvatten reis- en vergaderkosten
voor uitbreiding van de samenwerking tussen vrouwenen meidenorganisaties waar ook ter wereld.
Kosten voor zichtbaarheid en bewustwording
De kosten voor zichtbaarheid en bewustwording hebben betrekking op communicatie van de doelstellingen
van Mama Cash, vergroting van het bewustzijn van
vrouwenrechten en stimulering van grotere financiële
steun voor de rechten van vrouwen en meiden waar
ook ter wereld.
Kosten voor fondsenwerving en campagnes
Onder de kosten voor fondsenwerving en campagnes
vallen alle kosten voor activiteiten die direct of indirect
zijn ondernomen om particulieren en instellingen over te
halen geld te doneren aan Mama Cash.
Bestuurskosten Mama Cash heeft een internationaal
bestuur. Het bestuur verricht haar werk onbezoldigd. De
kosten hebben met name betrekking op de halfjaarlijkse
bestuursvergaderingen in Amsterdam (reis en verblijf,
maaltijden, enzovoort) en de halfjaarlijkse telefonische
conferenties.

Donaties Donaties van particuliere donateurs zijn
opgenomen op kasbasis.
Nalatenschappen Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Voorschotten worden opgenomen in het jaar van ontvangst.
Kosten voor strategische financiering Naast de
subsidies die worden verstrekt aan vrouwenfondsen en
vrouwengroepen bestaan de kosten voor strategische
financiering uit begeleidingskosten voor bewaking van
de voortgang van gesubsidieerde activiteiten en steun
aan de capaciteitsversterking van de door Mama Cash
gesteunde groepen. Subsidies die aan groepen worden
verstrekt, worden verantwoord op het moment dat de
subsidie officieel is goedgekeurd door de algemeen
directeur.
Kosten voor filantropisch ondersteuningsprogramma en alliantieversterking De kosten voor
het filantropisch ondersteuningsprogramma hebben
betrekking op inspanningen om andere donoren en
filantropische organisaties over te halen meer te investe-

69

TOELICHTING OP DE BALANS

4. Materiële activa
Investeringen in materiële activa betreffen met name aanschaf van hardware en uitbreiding van de server-capaciteit.
Tabel: Materiële activa
Inventaris

Kantoorapparatuur Hardware

Totaal 2009

Totaal 2008

Aanschafwaarde
85.140

22.848

150.179

258.167

236.849

Aankopen

Balans per 1 januari

0

0

3.130

3.130

21.318

Desinvesteringen

0

0

0

0

Balans per 31 december

85.140

22.848

153.309

0
261.297

258.167

Afschrijving
Balans per 1 januari

55.856

20.502

130.708

207.066

179.737

9.742

765

14.335

24.842

27.329

0

0

0

0

Afschrijving
Desinvesteringen

0

Balans per 31 december

65.598

21.267

145.043

231.908

207.066

Boekwaarde per 31 december

19.542

1.581

8.266

29.389

51.101

5. Immateriële activa

6. Vorderingen

Investeringen in immateriële activa betreffen met name
software-aankopen voor een nieuwe database ten
behoeve van fondsenwerving en strategische financiering. De afschrijving start op het moment dat de nieuwe
database in gebruik wordt genomen.
Tabel: Immateriële activa
Totaal 2009

Totaal 2008

Aanschafwaarde
Balans per 1 januari

207.481

150.187

43.972

57.294

Aankopen
Desinvesteringen

0

Balans per 31 december

0
251.453

De vorderingen zijn kortlopend. De ‘Nog te ontvangen
fondsen’ betreffen officiële contracten met institutionele
donoren (Vereniging voor Personele Samenwerking met
Ontwikkelingslanden/PSO, Hivos en andere instellingen)
waarbij gelden nog niet zijn overgedragen, of alleen
worden overgedragen aan het einde van de contractperiode (Nederlands ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap/OCW). Het verschil tussen 2008 en 2009
met betrekking tot ‘Nog te ontvangen fondsen’ wordt
veroorzaakt door institutionele donoren die hun
toegezegde fondsen binnen het huidige boekjaar hebben
overgedragen.

207.481

Tabel: Vorderingen
Afschrijving
Balans per 1 januari

145.922

Afschrijving
Desinvesteringen
Balans per 31 december
Boekwaarde per 31 december

114.692

35.749

31.230

0

0
181.671

145.922

69.782

61.559

Nog te ontvangen giften/periodieke giften
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen fondsen
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde pensioenen/netto lonen
Couponrente
Nog te ontvangen ziektegelden
Nog te ontvangen nalatenschappen/legaten
Balans per 31 december
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Totaal 2009

Totaal 2008

4.395
10.357
51.018
25.000
8.691
26.173
0
0
0

817
8.186
12.616
626.787
7.497
0
2.578
3.353
8.550

125.634

670.384

7. Beleggingen
Verantwoord beleggen heeft een hoge prioriteit voor
Mama Cash. De beleggingsportefeuille bestond in
2009 uit aandelen en obligaties die voldoen aan onze
criteria voor verantwoord beleggen. Een deel van deze
beleggingen was een royale gift van een anonieme
particuliere donateur. Overeenkomstig diens wens is
de gedoneerde beleggingsportefeuille niet gewijzigd.
In 2009 vervielen de Nederlandse 3,5%-staatsobligaties. Deze fondsen zijn overgebracht naar
een spaarrekening. De waarde van de portefeuille
is met 26%, ofwel € 114.335 toegenomen. Dit zijn
ongerealiseerde koersverschillen.

Tabel: Waarde van beleggingen
Totaal 2009

Totaal 2008

Obligaties
3,5% Nederland 1999-2009

0

147.480
0

147.480

Aandelen
ASN-aandelenfonds

241.410

Dexia duurzaam

311.600

Balans per 31 december

195.475
243.200
553.010

438.675

553.010

586.155

Tabel: Waarde van beursgenoteerde en
niet-beursgenoteerde beleggingen
Obligaties Aandelen
en aandelen

Totaal
2009

Totaal
2008

342.955

243.200 586.155

925.787

-147.480

0 -147.480

0

(beursgenoteerd)

Balans per 1 januari
Investering/desinvestering
Ongerealiseerde waardeverschillen van beleggingen
Balans per 31 december

8. Liquide middelen

Tabel: Liquide middelen
Totaal 2009

Banken
Depositorekeningen
Balans per 31 december

68.400 114.335 -339.632

241.410 311.600 553.010 586.155

9. Continuïteitsreserve

Aan het eind van 2009 stond er een relatief groot
geldbedrag op spaarrekeningen. Dit komt doordat de
rentetarieven voor langlopende deposito's lager waren
dan de rente van spaarrekeningen. Het saldo van de
depositorekeningen is direct opvraagbaar.

Kas

45.935

(niet beursgenoteerd)

Totaal 2008

381

2.058

3.033.864

1.587.428

200.000

200.000

3.234.245

1.789.486

De omvang van de continuïteitsreserve is binnen de
norm die wordt voorgeschreven door de VFI*-code
‘Reserve Goede Doelen’. Deze stelt dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse operationele
kosten (personeel, kantoor, algemeen en afschrijving)
van een charitatieve instelling mag bedragen. Mama
Cash streeft een reserve na van éénmaal de jaarlijkse
operationele kosten. Op dit moment bedraagt de continuïteitsreserve 53% van dit niveau. Mama Cash wil
deze continuïteitsreserve de komende jaren vergroten.
Tabel: Continuïteitsreserve
Totaal 2009

Totaal 2008

493.267

923.007

13.490

-20.053

Balans per 1 januari
Overboeking van/naar bestemmingsfondsen
Toevoegingen

622.006

0

Onttrekkingen

-151.647

-409.687

977.116

493.267

Balans per 31 december
* Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI)
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10. Fondsen
De fondsen bevatten een deel van de continuïteitsreserve
die wordt gebruikt om de vaste activa (‘Fonds activa bedrijfsvoering’), bestemmingsfondsen en fondsen op naam en
themafondsen te financieren. De bestemmingsfondsen zijn
donortoezeggingen en fondsen die voor een specifiek
project zijn geoormerkt, maar nog niet zijn uitgegeven.
Tabel: Fondsen
Fonds activa
bedrijfsvoering

Bestemmingsfondsen

Fondsen op
naam en
themafondsen

Balans per 1 januari

Totaal 2009

Totaal 2008

747.809

112.660

467.427

239.111

819.198

Toevoegingen

0

140.361

700.056

840.417

860.583

Onttrekkingen

-13.490

-396.496

-548.409

-958.395

-789.194

Balans per 31 december

99.170

211.292

390.758

701.220

819.198

11. Fondsen op naam en themafondsen
Tabel: Fondsen op naam en themafondsen
Fondsen op naam
Maria
Willard
Fonds

Themafondsen

Diepeveen
Fonds

Nan
Lombaers /
Els Huijser
Fonds

Totaal 2009 Totaal 2008

Fonds voor
economische
rechtvaardigheid

Anneke
Mama
Riek
van Baalen/ Cash Stienstra
Bonte Was Baas Fonds Fonds
Fonds

Balans per 1 januari

76.908

0

0

41.595

0

118.608

2.000

239.111

Stortingen

18.000

11.500

250.000

10.825

378.680

28.526

2.525

700.056

428.703

Onttrekkingen

-40.250

-11.500

-250.000

-20.000

-4.525 -548.409

-401.112

Balans per 31 december

54.658

0

0

32.420

-75.000 -147.134
303.680

0

0

390.758

211.520

239.111

Fondsen op naam
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Maria Willard Fonds

Diepeveen Fonds

In 2003 is het Maria Willard Fonds opgericht om de
economische en sociale onafhankelijkheid van
vluchtelingenvrouwen te verbeteren via opleiding en
arbeidskansen.

In 2003 is het Diepeveen Fonds opgericht om de positie
van seksuele minderheden, met name lesbische
vrouwen, te versterken.

Tabel: Balans Maria Willard Fonds

Tabel: Balans Diepeveen Fonds
2009

2008

2009

Balans per 1 januari

76.908

86.908

Balans per 1 januari

Periodieke storting

18.000

35.000

Periodieke storting

Gebruikt voor doelstellingen

-40.250

-45.000

Gebruikt voor doelstellingen

Balans per 31 december

54.658

76.908

Balans per 31 december

2008

0

0

11.500

11.500

-11.500

-11.500

0

0

Themafondsen

Nan Lombaers/Els Huijser Fonds
In 2007 is het Nan Lombaers/Els Huijser Fonds
opgericht ter ondersteuning van vrouwen- en meidenrechteninitiatieven die zich richten op economische
rechtvaardigheid, onafhankelijkheid van vrouwen en hun
participatie in de samenleving op het zuidelijk halfrond,
in Midden- en Oost-Europa en in het GOS.
Tabel: Balans Nan Lombaers/Els Huijser Fonds
2009
Balans per 1 januari
Periodieke storting
Gebruikt voor doelstellingen
Balans per 31 december

2008

0

74.612

250.000

250.000

- 250.000

- 324.612

0

0

Anneke van Baalen/De Bonte Was Fonds
In 2007 is het Anneke van Baalen/De Bonte Was Fonds
opgericht ter ondersteuning van vrouwengroepen die
zich inzetten voor vrouwenrechten in Sub-Sahara Afrika
(met uitzondering van Zuid-Afrika).
Tabel: Balans Anneke van Baalen/De Bonte Was
Fonds
2009

2008

Balans per 1 januari

41.595

50.000

Periodieke storting

10.825

11.595

Gebruikt voor doelstellingen

-20.000

-20.000

Balans per 31 december

32.420

41.595

Riek Stienstra Fonds
In 2008 is het Riek Stienstra Fonds opgericht ter
nagedachtenis aan Riek Stienstra, een activiste die zich
inzette voor de rechten van lesbiennes, biseksuele
vrouwen en transgenders (LBT's). Riek overleed in
november 2007. Tot de doelen van het fonds behoren
mobilisatie van middelen, vergroting van het bewustzijn
en voorlichting aan donoren in Nederland namens
organisaties en initiatieven die opkomen voor de vrijheid
en gelijke rechten van lesbische en biseksuele vrouwen
en transgenders waar ook ter wereld.
Het fonds is het gezamenlijke eigendom van Mama
Cash en Hivos, het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking, en heeft als ondertitel ‘Hivos &
Mama Cash Fonds voor lesbische, biseksuele en transgenderrechten’. De inkomsten die door het fonds
worden gegenereerd, worden gelijkelijk verdeeld tussen
Hivos en Mama Cash. Beide organisaties betalen het
ontvangen geld uit aan door hen gesteunde groepen en
aan hun partnerorganisaties. Namens het fonds is
Mama Cash verantwoordelijk voor de fondsenwerving,
marketing en communicatie. Als fondsbeheerder verantwoordt Mama Cash de totale waarde van het fonds in
haar jaarrekening.
Tabel: Balans Riek Stienstra Fonds
2009
Balans per 1 januari
Nalatenschap en particuliere donaties

Mama Cash – Baas Fonds
In 2009 is het Mama Cash – Baas Fonds opgericht voor
de financiering van wereldwijde vrouwen- en meidenrechtenorganisaties en -initiatieven, met speciale
aandacht voor Europa.

118.608

0

28.526

118.608

-147.134

0

0

118.608

Gebruikt voor doelstellingen
en uitbetaald aan Hivos
Balans per 31 december

Fonds voor economische rechtvaardigheid

Tabel: Balans Mama Cash – Baas Fonds

Balans per 1 januari

2008

2009

2008

0

0

Periodieke storting

378.680

0

Gebruikt voor doelstellingen

-75.000

0

Balans per 31 december

303.680

0

In 2008 is het Fonds voor economische rechtvaardigheid opgericht. Het fonds richt zich expliciet op het
verbeteren van de economische positie en arbeidsomstandigheden van vrouwen waar ook ter wereld.
Tabel: Balans Fonds voor economische
rechtvaardigheid
2009

2008

Balans per 1 januari

2.000

0

Periodieke storting

2.525

2.000

-4.525

0

0

2.000

Gebruikt voor doelstellingen
Balans per 31 december
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12. Langlopende schulden
Langlopende schulden zijn geldleningen die aan
Mama Cash ter beschikking zijn gesteld voor een
periode van drie tot vijf jaar. Er wordt geen rente betaald
over deze leningen. Leningen die in 2010 verlopen,
zijn verantwoord als kortlopende schulden (zie ook de
tabel ‘Leningen o.g.’ op pagina 75).
Tabel: Langlopende schulden

Balans per 1 januari
Nieuwe leningen
Verlengde leningen

2009

2008

329.093

280.531

0

20.000

35.430

63.992

Reclassificatie leningen < 1 jaar naar
-51.001

-35.430

Leningen > inkomsten

kortlopende schulden

0

0

Afbetaalde leningen

0

0

313.522

329.093

2009

2008

1.576.522

990.717

Balans per 31 december

13. Kortlopende schulden
Subsidieverplichtingen hebben betrekking op subsidies
die zijn goedgekeurd, maar nog niet zijn uitbetaald.
Conform het Strategisch Plan 2009-2013 zijn er meer
meerjarige subsidies goedgekeurd. Deze worden
volledig verantwoord in het eerste jaar waarin ze worden
toegekend. Eind februari 2010 hebben alle door
Mama Cash gesteunde groepen hun eerste termijn
ontvangen en was 73% van alle subsidies die aan het
eind van het jaar uitstonden, betaald. De volgende
termijn wordt afgegeven na goedkeuring van een
voortgangsrapport. ‘Vooruitontvangen fondsen’ zijn
fondsen die in 2009 werden ontvangen, maar zijn
bedoeld voor gebruik in 2010.
Tabel: Kortlopende schulden

Al toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidies
Overige crediteuren

92.456

84.354

Overlopende passiva

83.174

130.068

Vooruitontvangen fondsen

75.000

136.350

Belastingen en sociale lasten

73.416

53.325

Vakantie- en eindejaarstoeslag

68.633

69.830

0

17.053

Zwitserleven (pensioen)
Leningen o.g.
Balans per 31 december

74

51.001

35.430

2.020.202

1.517.127

Leningen o.g. (aangegane leningen) die in 2010
verlopen, zijn verantwoord als kortlopende schulden. In
2009 zijn in totaal zeven leningen verlopen en verlengd.
Tabel: Leningen o.g.
2009

2008

Balans per 1 januari

35.430

113.907

Toevoegingen

51.001

35.430

Verlengingen

-35.430

-63.991

Giften

0

0

Afbetaalde leningen

0

-49.916

51.001

35.430

Jaar

Bedrag

2010

70.766

2011

18.102

Jaar

Bedrag

2010

10.824

2011

10.824

2012

10.824

2013

10.824

2014

2.706

Balans per 31 december

14. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Mama Cash heeft een huurovereenkomst voor het pand
aan de Eerste Helmersstraat 17, Amsterdam. Deze
loopt tot maart 2011. Onderhandelingen over een
nieuwe, tienjarige huurovereenkomst zijn in een
vergevorderd stadium.
Het leasecontract voor drie kopieermachines/printers
is vernieuwd en loopt nu tot 2014. Onder dit contract
werden nieuwe kopieermachines en printers geleverd.
Tabel: Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur en servicekosten voor kantoor

Lease van kopieermachines/printers
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN
15. Baten uit fondsenwerving
In 2009 bedroegen de inkomsten uit fondsenwerving
€ 5.654.011, een toename van 13% ten opzichte van
2008. Dit was met name te danken aan een groter aantal subsidies van derden (de Nationale Postcode Loterij)
en overheden. Donaties van particulieren bedroegen
€ 1,5 miljoen; 27% van de totale baten uit fondsenwerving. Zowel vaste als periodieke giften namen toe ten
opzichte van 2008. Het gemiddelde bedrag per gift per
donateur nam in 2009 iets toe. (Zie pagina 53 voor meer

informatie.) Fondsen op naam en themafondsen laten
een toename van 123% zien ten opzichte van 2008. Dit
is het resultaat van een nieuw fonds (zie ‘Fondsen op
naam’ op pagina 72). In 2009 werden twee nalatenschappen afgehandeld en ontving Mama Cash twee
nieuwe nalatenschappen. Het totale bedrag van
nalatenschappen bedroeg slechts 35% van het begrote
bedrag.

Tabel: Baten van particulieren
2009 werkelijk

%

2009 begroot

2008 werkelijk

Particulieren
Particuliere donaties (eenmalig)

293.645

313.022

Vaste giften

188.523

178.966

Periodieke giften (notariële aktes)

313.133

256.289

Verkoop promotiemateriaal

667

Totaal particulieren

523
795.968

52%

860.000

748.800

Fondsen op naam en themafondsen
Anneke van Baalen/De Bonte Was Fonds

10.825

11.595

Diepeveen Fonds

11.500

11.500

Mama Cash - Baas Fonds
Maria Willard Fonds
Nan Lombaers/Els Huijser Fonds
Fonds voor economische rechtvaardigheid
Riek Stienstra Fonds
Totaal fondsen op naam en themafondsen
Nalatenschappen en legaten
Totale baten van particulieren
% van totale baten uit fondsenwerving
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378.680

0

18.000

35.000

250.000

250.000

2.525

2.000

28.526

3.800
700.056

46%

588.500

313.895

26.445

2%

75.000

217.992

1.522.469

100%

1.523.500

1.280.687

27%

16. Particuliere stichtingen, overige instellingen en bedrijven
Particuliere stichtingen en overige instellingen doneerden in totaal € 2,06 miljoen, oftewel 36% van de totale
baten uit fondsenwerving. Mama Cash ontving subsidie
van dertien verschillende particuliere stichtingen en één
overige instelling. De contracten met particuliere
stichtingen en overige instellingen hebben betrekking op
één- en meerjarige subsidies. Projectvoorstellen worden
ingediend bij de respectievelijke organisaties en één- of
meerjarige contracten worden ondertekend. Mama
Cash dient bij deze stichtingen en instellingen interimen eindrapportages en financiële rapportages in.

In 2009 werd in Amsterdam een fondsenwervingscampagne georganiseerd in samenwerking met
Glamour Magazine (G&J Publishers) en warenhuis
De Bijenkorf.
Subsidies van Levi Strauss Foundation en Nike Foundation zijn opgenomen onder ‘particuliere stichtingen’ en
niet onder ‘bedrijven’.

Tabel: Particuliere stichtingen, overige instellingen en bedrijven
2009 werkelijk
Particuliere stichtingen
Overige instellingen

%

2009 begroot

2008 werkelijk

1.928.165

93%

2.409.665

2.157.633

133.188

6%

100.000

195.193

Totaal stichtingen en instellingen

2.061.353

Bedrijven

2.509.665

2.352.826

19.229

1%

48.240

16.656

2.080.582

100%

2.557.905

2.369.482

Totaal fondsen van stichtingen,
overige instellingen en bedrijven
% van totale baten uit fondsenwerving

37%

17. Baten van derden
Baten van derden hebben betrekking op de bijdrage
van de Nationale Postcode Loterij in Nederland. Vanaf
2009 ontvangt Mama Cash vijf jaar lang subsidie van de
Nationale Postcode Loterij.

Tabel: Derden
2009 werkelijk

%

2009 begroot

2008 werkelijk

Derden
Nationale Postcode Loterij
Totaal derden
% van totale baten uit fondsenwerving

500.000

500.000
500.000

0
0

9%
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18. Baten uit gezamenlijke acties
In samenwerking met Hivos is het Riek Stienstra Fonds
opgericht (zie ook ‘Themafondsen’ op pagina 73).
De inkomsten die door het fonds worden ontvangen,
worden gelijkelijk verdeeld tussen Hivos en Mama Cash.
‘Baten uit gezamenlijke acties’ verwijst naar de inkomsten die door Hivos worden ontvangen namens het Riek

Stienstra Fonds. In 2009 ontving Hivos geen inkomsten
die waren geoormerkt voor het Riek Stienstra Fonds.
De post ‘Kosten van gezamenlijke acties’ verwijst naar
de betaling van het Hivos-aandeel van 50% van de
ontvangen inkomsten.

Tabel: Gezamenlijke acties
2009 werkelijk

2009 begroot

2008 werkelijk

Baten uit gezamenlijke acties
Riek Stienstra Fonds (Hivos)

0

Totale baten uit gezamenlijke acties

0

58.550

0

0

58.550

Kosten van gezamenlijke acties
Riek Stienstra Fonds (Hivos)

72.814

Totale kosten voor gezamenlijke acties

0

0

72.814

0

0

19. Subsidies van overheden
In 2009 ontving Mama Cash vier subsidies van overheden, bij elkaar 27% van de totale inkomsten uit
fondsenwerving. Dit was het tweede en laatste jaar van
de financiering door Irish Aid. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaf
Mama Cash een eenjarige subsidie ter gelegenheid van

haar 25-jarig jubileum en als erkenning van het werk van
de organisatie. 2009 was het tweede contractjaar voor
de subsidie van de Swedish International Development
Cooperation Agency en het vierde contractjaar voor
de subsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS).

Tabel: Subsidies van overheden
2009 werkelijk

%

2009 begroot

2008 werkelijk

Overheden
Irish Aid

220.000

210.000

210.000

Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS

900.000

900.000

900.000

Nederlands ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/OCW

250.000

0

0

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

180.960

180.000

173.487

Overige overheden

0

143.161

0

Totaal overheden

1.550.960

1.433.161

1.283.487

%van totale baten uit fondsenwerving
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27%

20. Baten uit beleggingen
De opbrengst van (coupon)rente en dividenden nam toe
met bijna 60% ten opzichte van 2008. Een tijdelijk overschot aan liquide middelen werd op spaarrekeningen
gestort. Deze spaarrekeningen vormen een kleiner risico
dan beleggingen en kenden een hoger rentetarief dan
langlopende deposito's.

Halverwege 2009 liep de looptijd van een staatsobligatie
af. De fondsen werden op een spaarrekening bij de
ASN Bank gestort. De ongerealiseerde waardeverschillen van beleggingen heroverden een derde van
de waarde die verloren ging ten gevolge van de wereldwijde financiële crisis.
Op verzoek van de donateur van deze fondsen is de
aandelenportefeuille niet gewijzigd.

Tabel: Baten uit beleggingen
2009 werkelijk

2009 begroot

2008 werkelijk

Rente op liquide middelen

71.147

39.546

Ontvangen couponrente en dividend

11.272

9.821

Ongerealiseerde waardeverschillen van beleggingen

114.335

Baten uit beleggingen
Commissie en kosten
Totale baten uit beleggingen
% van begroting

-337.027
196.754

30.000

-287.660

-4.454

-4.000

-3.917

192.300

26.000

-291.577

740%

21. Overige baten en lasten
Onder de overige baten en lasten vallen teruggaven van
belastingen, een teruggave van kantoorservicekosten
over 2007 en een verrekening met de Vereniging voor
Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden
(PSO) over de periode 2003-2009. Er is een correctie

toegepast op de inkomsten afkomstig van PSO die niet
volledig zijn uitgegeven.

Tabel: Overige baten en lasten
2009 werkelijk
Overige baten
Resultaat vorig jaar
Totaal overige baten en lasten

2009 begroot

2008 werkelijk

2.544

3.721

-49.050

-135
-46.506

0

3.586
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22. Kosten
In 2009 maakte Mama Cash onderscheid tussen directe
kosten en operationele kosten en deze werden per
activiteit verantwoord op basis van een interne verdeelsleutel (zie pagina 68). De verdeelsleutel is gebaseerd
op het aantal FTE’s per afdeling. In 2009 werd een
totaalbedrag van € 2.987.991 besteed aan directe
subsidies. Dit was 55% van de totale kosten en 100%
van het begrote bedrag. Overige kosten werden
nauwlettend in de gaten gehouden. In totaal werd bijna
€ 0,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit was
mede het gevolg van het aantal FTE's dat lager was dan
verwacht en de uitgestelde investering in de nieuwe
database voor fondsenwerving en strategische
financiering.

Overige directe kosten, kantoorkosten, algemene
kosten en afschrijvingskosten vielen ook lager uit dan
verwacht. Dit is het gevolg van het feit dat het 25-jarig
jubileum niet gepaard ging met evenementen. In plaats
daarvan organiseerde Mama Cash twee conferenties.
Ook kosten voor consultancy, andere externe services
en reizen waren lager dan verwacht. Het uitstel van
de investering in een nieuwe database voor fondsenwerving/strategische financiering leidde tot lagere
afschrijvingskosten. Alleen de huisvestingskosten (huur,
servicekosten, enzovoort) vielen iets hoger uit dan
begroot vanwege extra kosten voor de herinrichting van
het kantoor.

Tabel: Verdeling van kosten

Directe programmakosten

Beheer en
administratie

Kosten van
gezamenlijke acties

2.987.991

3.000.000

100%

2.515.049

606.602

781.801

78%

664.655

387.676

195.074

1.511.579

1.678.051

90%

1.524.325

18.337

11.330

90.746

82.700

110%

81.273

22.220

180.880

290.752

62%

222.623

7.062

60.591

130.500

46%

58.558

255.443

5.438.389

5.963.804

91%

5.066.483

167.016

99.001

125.441

Personeelskosten

662.449

99.854

166.526

46.086

7.126

7.867

Kantoor- en algemene kosten

89.487

13.837

15.276

35.606

Afschrijvingskosten

31.063

4.803

5.303

12.360

3.939.649

292.636

293.973

579.420
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2009
Totaal
% van
werkelijk
begroting 2008

19.757

122.573

Totaal

Totaal
Begroot
werkelijk 2009
2009

2.987.991

Overige directe kosten

Huisvestingskosten

Investeringen

Kosten voor fondsenwerving

Mama Cash
fondsenwerving

Zichtbaarheid en
bewustwording

Filantropisch ondersteuningsprogramma

Strategisch financieringsrpogramma

Kosten voor doelstellingen

72.814

4.454

4.454

72.814

23. Inkomstenbronnen voor 2009 per doelstelling
Tabel: Inkomstenbronnen voor 2009 per doelstelling
Ministerie
BuZa

Ministerie
OCW

Van bestemmingsfondsen 2008
Inkomsten
Incidentele giften
Vaste giften
Periodieke giften
Nalatenschappen en legaten
Fondsen op naam/themafondsen
Particuliere stichtingen
Overige instellingen
Bedrijven
Gezamenlijke acties
Overheden
Baten uit beleggingen
Baten uit bank/rente
Overige baten

Overige
overheden

Overige
instellingen

117.487

80.950

Derden

Particuliere
stichtingen

198.060

Fondsen Bestemmings- Gezamenlijke
op naam
fondsen
acties

60.250

19.080

62.058

Particuliere
donaties

58.550

67

669.005

1.612
16.788

Overige
inkomsten

577.355

274.498
188.523
313.133
24.833

293.645
188.523
313.133
26.445
700.056
1.928.165
633.188
19.229

14.263

1.928.165
133.188

500.000
19.229

900.000

250.000

TOTAAL

400.960

-62.383

125.607
71.147
16.544

1.550.960
125.607
71.147
-45.839

Totale inkomsten 2009

900.000

250.000

400.960

70.805

500.000

1.947.245

669.005

18.467

14.263

820.217

213.298

5.804.259

Totale inkomsten + bestemmingsfondsen

900.000

250.000

518.447

151.755

500.000

2.145.305

729.255

80.525

72.814

820.217

213.298

6.381.615

28.620

37.400
30.001
145.100

229.750
7.500
157.700
50.000

336.196
285.978
387.300
452.500

108.000
112.900
120.300

76.000
3.846

158.900
20.100
134.900
20.000

974.866
545.325
945.300
522.500

212.501

444.950

1.461.974

341.200

79.846

333.900

2.987.991

3.526
2.514

11.859
2.514

Uitgaven
Strategisch financieringsprogramma
Lichaam
Geld
Stem
Vrouwenfondsen

28.620
Programma-ondersteuningskosten
Reiskosten
Alliantieversterking
Begeleiding
Toezicht en evaluatie

Totaal

85.000

85.000

8.333

17.107

962

18.069

17.107

9.295
1.471.269

341.200

79.846

6.041

32.443

339.941

3.020.434

28.620

212.501

444.950

102.107

129.256
629.885
37.814
49.176
25.249

8.904
23.442
1.407
2.805
940

17.452
45.946
2.758
5.498
1.842

7.051
14.076
563
2.582
376

118.728
312.574
18.765
37.404
12.529

206.602
241.574
18.763
79.208
12.528

13.191
34.727
2.085
4.156
1.392

161
424
25
51
17

72.814

0
208.930
8.564
0
5.718

574.159
1.511.579
90.746
180.880
60.591

Totale operationele kosten

871.380

37.499

73.497

24.648

500.000

558.675

55.550

679

72.814

223.213

2.417.955

Totale lasten

900.000

250.000

518.447

126.755

500.000

2.029.944

396.750

80.525

72.814

563.154

5.438.389

Inkomsten minus uitgaven

25.000

0

115.361

332.505

0

0

257.063

Naar bestemmingsfondsen 2010

25.000

115.361

332.505

0

0

Operationele kosten
Directe operationele kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingskosten

213.298

943.226
472.866

24. Overige informatie
Na afsluiting van het boekjaar hebben er geen transacties meer plaatsgevonden die betrekking hebben op het
boekjaar 2009.
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ACCOUNTANTSVERKLARING
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BEGROTING 2010

Begroot
2010

% van
baten uit
fondsenwerving

BATEN

Begroot
2010

LASTEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Mama Cash-bestedingen aan doelstellingen

Particulieren

Strategisch financieringsprogramma

› Particuliere donateurs

% van
totaal

› Lichaam

800.000

› Baten uit nalatenschappen/legaten

100.000

› Geld

800.000

› Fondsen op naam / themafondsen

450.000

› Stem

800.000

› Verkoop promotieartikelen

1.050.000

0

Totaal particulieren

› Vrouwenfondsen
1.600.000

26%

› Overige instellingen

800.000
3.200.000

54%

Operationele kosten strategisch financieringsprogramma 1.013.426

Stichtingen en instellingen
› Particuliere stichtingen

Totaal financieringsprogramma

2.400.000

39%

500.000

8%

Totaal strategisch financieringsprogramma

17%
4.213.426

71%

160.151

3%

Totaal zichtbaarheid en bewustwording

420.617

7%

Totale bestedingen aan doelstellingen

4.794.194

81%

854.713

14%

Filantropisch ondersteuningsprogramma
Bedrijven
› Bedrijven

› Mama Cash-activiteiten
60.000

1%

› Programma-uitvoeringskosten

Totaal stichtingen, instellingen en bedrijven

2.960.000

48%

Totale baten uit eigen fondsenwerving

4.560.000

74%

10.971
149.180

Totaal filantropisch ondersteuningsprogramma
Zichtbaarheid en bewustwording

Baten van derden
› Derden

500.000

Totale baten van derden

8%
500.000

8%

› Mama Cash-activiteiten

174.108

› Programma-uitvoeringskosten

246.509

Baten uit gezamenlijke acties
› Riek Stienstra Fonds (Hivos)

0

Totale baten uit gezamenlijke acties

0%
0

0%
Werving baten

Baten van overheden
› Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken

900.000

14%

› Overige overheden (Irish Aid, SIDA)

220.000

4%

› Directe kosten fondsenwerving

214.323

› Operationele kosten fondsenwerving

636.390

› Kosten van gezamenlijke acties

Totale baten van overheden

1.120.000

18%

Totale baten uit fondsenwerving

6.180.000

100%

› Kosten van beleggingen

0
4.000

Totaal werving baten
Beheer en administratie

Baten uit beleggingen
› Baten uit beleggingen

40.000

› Kosten van beheer en administratie
Totale kosten beheer en administratie

311.457

5%
311.457

5%

5.960.365

100%

Overige baten en lasten
› Overige baten en lasten
TOTALE BATEN

84

0
6.220.000

TOTALE LASTEN
RESULTAAT

259.635

85

Colofon
TEKSTEN
Unstoppable: Shambhavi Sarasvati (shambhavi108@gmail.com)
Jaarrekening 2009: Mama Cash
ONTWERP EN OPMAAK
WAT ontwerpers
FOTO'S
Voorblad: Pride Parade 2009 in Zagreb (Kroatië): Labris
Pagina 6: Marjo Meijer, Anastasia Posadskaya-Vanderbeck,
Nicky McIntyre: Mama Cash
Pagina 11: groepsfoto: Stars of Hope Society
Pagina 14: groepsfoto: TWCCC
Pagina 17: Interview met directeur Maritza Velasques Estrada:
ATRAHDOM
Pagina 18: Pooja Pant (directeur) en Pei-Qi (asielzoeker):
Vivian Wenli Lin, Voices of Women Media
Pagina 20: Geneviève Kpangnou Toure, groepsfoto: CEFCI
Pagina 23: Pride Parade 2009 in Zagreb (Kroatië): Labris
Pagina 24: Colectiva Juvenil Feminista in El Salvador, een door
Fondo Centroamericano de Mujeres gesteunde groep
Pagina 27: Stacey Graas: Sanne van Rossum
Pagina 30: groepsfoto Mama Cash-medewerkers: Mama Cash
Pagina 45: Pastoralist Girls Initiative, Kayan Feminist Organisation
Pagina 49: groepsfoto: Aawaaz-e-Niswan
Pagina 55: Angela Groothuizen tijdens het Mama Cash-evenement op
8 maart: Mama Cash
Pagina 56: Evenement Rights not Rescue: Mama Cash
Pagina 58: AdvocAid
Pagina 61: Bestuursleden: Mama Cash
PRODUCTIE
Coördinatie en redactie: Ingrid Verver, Mama Cash
Fotoselectie: Sarah van Brussel, Mama Cash
Eindredactie: Marije Wilmink
DRUK
Zalsman Kampen BV
VERTALING
The Text Company

Mama Cash
Postbus 15686
1001 ND Amsterdam
T +31 (0)20 689 36 34
F +31 (0)20 683 46 47
E info@mamacash.nl
www.mamacash.nl

86

het is al
2010

hoe
unstoppable
ben jij?

mobiliseren
opleiden
inspireren
je mening geven
risico’s nemen
kennis delen
investeren
bruggen bouwen
strategisch denken
creëren
uitvinden
actie voeren
netwerken

o
nst
u
bleu
a
p
able
pp
top
o
s
st
un
un
ble
e
l
a
b
p
to
pa
top
ppa
top
ns
s
n
u
ble
u
ble
un s
ns
ble
pa
topp
pa
to
p
p
o
a
t
pp
ble
to
ns
ab
uns
ns
leu
leu
eu
t
b
l
o
a
b
p
nst
p
pab
pa
opp
top
leu
able
top
u ns
nst
s
e
l
unsto
n
b
op pa
u
ppable
bleun s t o ppa
ble
unsto
pa
ppa
p
o
ble
nst
uns
topp
a
bl
ppable u n s t o p
sto
n
u
a ble

p ableunstopp ableunstopp
abl
eun
stop
pa

p

pab
l
e
u
n sto
pp

leu
ab

ns

t
op
p
able un

a
b
l
e
uns
top

pa

un st o p p

eu

pa

Jaarverslag 2009

ab
pp

le

a ble

leunstoppable
un
ab
sto
pp

bleunstop

s

Mama Cash • Jaarverslag 2009

to

o
unst
ble

unst
op
p

u
n
sto
pp
a

ble

pp

ab
le

s

p

op
l
p a e u n st
b

p

to
ns
leu

pp

b le

a

b l eunstop
n s top
pa b
l

nstoppableuns
eustoppableunstoptopp
pp
l
o
t
b
opt o
n
pp
ab
nusnsto
pa
pulaeb
leu n sptpoapbplae u
ble

stoppa
bleun
ppa
o
t
s
a b l e un

ab
u ns
l
toppa
bleun
stop
pab
leu
ns
to
p

b le

to
p

leu
ab

sto

p p ab

ns

eu
ns
to

t o

bl

n
leu
ab
pp

pableu n stoppab

p

leunstoppableunstoppableunstoppableunstoppableunsto
p

bleun

pa

leu n
ab bleu

to
ns
leu

bl e
ap b
a bleu n s

p ab

ab

nsto
leu nsslettopppaa
aabbleuu uoppa bl
p
p

a

pa

eu

p
eu leu n s top
bp
to
ns

p
to
pp
uns
tpo
ble
sntos
pa
ulenu
op
bleb
st
pa

(she changes the world)
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