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Foto kaft: het Namibia Women’s Health Network ondersteunt hiv-positieve vrouwen in Namibië die gedwongen
zijn gesteriliseerd. De protestmars in juni 2010 was onderdeel van een brede campagne “Stop gedwongen
sterilisatie!”, die het publieke bewustzijn over deze ernstige mensenrechtenschending wil vergroten.
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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 vrouwenen 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.
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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Pioneering change
in 2010
Voor Mama Cash en voor de groepen die wij steunen is
verandering geen modewoord of een verre droom. Het
is een begrip dat centraal staat in ons dagelijkse werk,
waarin we ernaar streven een einde te maken aan geweld en maatschappelijke uitsluiting én aan uitsluiting in
onze eigen vrouwen- en sociale rechtvaardigheidsbewegingen. Verandering gaat niet alleen over wat we
eisen van anderen, maar óók over wat we van onszelf
vragen.
Het bewerkstelligen van veranderingen in religies, gedragingen, tradities en sociale structuren heeft veel tijd
nodig. Het vereist verbondenheid, verbeelding, moed,
een heldere visie en doorzettingsvermogen. Het vereist
geld, netwerken en vaardigheden.
Maar belangrijker nog is dat het soort fundamentele verandering waar wij naar streven voortkomt uit het baanbrekende werk van mensen die gemarginaliseerd worden
in hun gemeenschappen. Het is het soort verandering
dat wortel schiet als deze gemarginaliseerde mensen
zich organiseren en macht weten te verwerven.
In 2010 ondersteunde Mama Cash zelfgeorganiseerde
bewegingen van meiden en jonge vrouwen, vrouwen met
hiv, lesbiennes, transgenders, migrantenvrouwen, sekswerkers, vrouwen met een handicap, huishoudelijke werkers en inheemse vrouwen.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze vrouwen, meiden en
transgenders zelf het beste weten wat er moet veranderen in hun gemeenschappen om de cyclus van geweld,
uitbuiting en armoede te stoppen. Als fonds voor sociale
rechtvaardigheid gelooft Mama Cash dat we een zeer
krachtige bijdrage kunnen leveren aan sociale verandering door juist deze zelfgeorganiseerde groepen in de
marges financiële ondersteuning te geven.

Wie zijn deze visionaire en vastberaden pioneers of
change? Een paar voorbeelden:
• Jonge vrouwen uit plattelandsgebieden van Armenië
op de grens met Azerbaijan, die deelnemen aan
vredesprocessen om zo een einde te maken aan een
diepgeworteld regionaal conflict.
• Plattelandsvrouwen in Pakistan die vechten tegen
militarisering, openlijk demonstreren en plaatsnemen
aan beleidstafels om hun rechten als boerinnen op
te eisen.
• Lesbische vrouwen en transgenders in Oeganda die
met hun activisme hun levens op het spel zetten en
mensonterende antihomowetten en discriminerend
genderbeleid aanvechten.
• Sekswerkers in de geïsoleerde zuidelijke regio’s van
Peru die zich uitspreken tegen politiegeweld en die
alles doen wat nodig is om hun werkomstandigheden
veiliger te maken.
Echte verandering betekent dat niemand wordt buitengesloten. De door Mama Cash gesteunde groepen
creëren een nieuwe wereld. Een wereld waarin alle mensen – ongeacht gender, klasse, ras, seksuele geaardheid,
nationaliteit, etniciteit, religie en leeftijd – erkend en geprezen worden als de autonome architecten van hun
eigen levens.
Om deze nieuwe wereld te realiseren zijn onze vrouwen-,
meiden- en transgendergroepen bereid om gecalculeerde risico’s te nemen. En om te zoeken naar doorbraken in plaats van genoegen te nemen met veilige en
bekende oplossingen. Wij zijn ervan overtuigd dat hun
baanbrekende strijd de betekenis van mensenrechten in
de 21e eeuw zal herdefiniëren.
Mama Cash’s jaarverslag Pioneering change belicht het
werk van vrouwen, meiden en transgenders over de hele
wereld. Zij verleggen grenzen en nodigen ons uit hen te
vergezellen.
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Op het moment dat wij dit schrijven, zijn vrouwenactivisten
in het Midden-Oosten bezig de toekomst van hun landen
te hervormen. Aangemoedigd door de golf van burgerrevoluties die door het gebied raast, spreken visionaire
vrouwen zich uit en eisen zij hun plek op als leiders en
architecten van sociale verandering.

Nazra for Feminist Studies, een vrouwenrechtengroep uit
Caïro die Mama Cash ondersteunt, mobiliseert steun voor
de democratische beweging in Egypte. Directeur Mozn
Hassan meldt ons: “Vrouwen voelen zich krachtiger dan
ooit. Zij bevinden zich in de frontlinie van de strijd voor
rechtvaardigheid en mensenrechten in mijn land, op het
moment dat we een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis ingaan.”
Vrouwenrechtenactivisten in Tunesië nemen, temidden
van alle politieke onrust als gevolg van de recente omwentelingen, deel aan het herontwerpen van de politieke
toekomst van hun land. Het door Mama Cash gefinancierde Mediterranean Women’s Fund ondersteunde de
Tunesische vrouwenbeweging gedurende de laatste jaren
van de dictatuur en blijft Tunesische vrouwen steunen in
het nieuwe tijdperk.

Deze overwinningen zijn bemoedigend en inspirerend,
maar 2010 was ook een jaar van serieuze uitdagingen.
De aardbeving in Haïti ruïneerde de infrastructuur in het
land en kostte het leven aan ten minste 230.000 mensen.
Na de overstromingen in Pakistan stond éénvijfde van het
land onder water. Tijdens natuurrampen zoals deze hebben vrouwen en meiden te maken met specifieke problemen en risico’s. Bijvoorbeeld het ontbreken van gelijke
toegang tot voedselvoorraden en andere hulpbronnen in
situaties waar hulp wordt verspreid door mannen aan
mannen. Of ze krijgen te maken met misbruik en geweld
in de vluchtelingenkampen. Toen humanitaire hulp aan de
Pakistaanse bevolking werd geboden, zorgde de door
Mama Cash gesteunde Pakistaanse vrouwengroep Blue
Veins ervoor dat de stemmen van vrouwen werden
gehoord in het opbouw- en herstelproces en dat hun
rechten werden beschermd.
Vrouwen die in de informele sectoren van de economie
werken, hadden het tijdens de economische crisis in
2008 het zwaarst te verduren. Veel overheden stopten
met de handhaving van belangrijke economische beschermingsmaatregelen voor vrouwen, omdat hun aandacht uitging naar de ineenstortende banken en de

tekorten op de handelsbalans. Mama Cash-groepen
zoals de Rural Women’s Movement (RWM) in Zuid-Afrika
bleven steun en rechten opeisen voor vrouwen uit families
waar de mannen – de traditionele hoofden van het huishouden – aids opliepen. Deze vrouwen doen al het werk
en zorgen in hun eentje voor het familie-inkomen, maar
kunnen wettelijk gezien geen land of bezit erven. Om een
einde te maken aan deze discriminerende praktijk, spande
RWM met succes een rechtszaak tegen de regering aan
bij het constitutionele hof.
Hoewel het merendeel van onze subsidies werd toegekend aan groepen die lokaal en nationaal zijn georganiseerd, hebben we ook steun geboden aan groepen die
op regionaal en mondiaal niveau werken.
De Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer
(FEIM) in Argentinië fungeerde als Latijns-Amerikaans
coördinatiepunt voor de GEAR-campagne (Gender
Equality Architecture Reform). Dit internationale initiatief,
opgezet in 2008, streeft ernaar de infrastructuur voor
vrouwenrechten binnen de Verenigde Naties te versterken. Mama Cash gaf FEIM financiële steun voor de coördinatie van lobbyactiviteiten van vrouwenorganisaties uit
het Zuiden richting overheden. De lobby is erop gericht
overheden te bewegen meer financiële middelen voor UN
Women beschikbaar te stellen, opdat zij haar ambitieuze
plan en agenda waar kan maken.
Het nieuw gevormde UN Women brengt vier vrouweninstellingen samen in één organisatie, zodat de agenda’s
van vrouwen een prominentere plek in de VN-hiërarchie
gaan innemen. De nieuwe organisatie rapporteert direct
aan de Secretaris-Generaal en heeft veel ambitieuzere
plannen dan haar voorgangers. Mama Cash is er trots op
dat zij een bijdrage heeft geleverd aan deze belangrijke
poging om vrouwenrechten op een hoger internationaal
niveau te krijgen.
Wij van Mama Cash zijn ongelofelijk geïnspireerd door
en trots op het werk van de groepen die wij steunen.
De sociale bewegingen van deze pioniers laten ons zien
hoe – zelfs in moeilijke tijden – rechtvaardigheid, eerlijkheid en waardigheid kunnen zegevieren.
Met solidaire groet,

Marjo Meijer
Anastasia Posadskaya-Vanderbeck
Nicky McIntyre
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Twee activisten tijdens de “Trans*Action = Trans*Rights”-bijeenkomst die plaatsvond in Barcelona
in juni 2010. Deze bijeenkomst was georganiseerd door GATE - Global Action for Trans Equality,
een 'denktank' die ernaar streeft de mondiale transgenderbeweging te versterken door het bieden
van vaardigheden, netwerken en middelen.
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Door Mama Cash gesteunde
groepen verleggen grenzen
In 2010 bleven vrouwen, meiden en transgenders over de hele wereld vechten voor
hun rechten in een onzekere en instabiele
wereld. In Irak, Kenia en Nepal slaagden
vredesopbouwbewegingen er niet in rekening te houden met de behoeften van
vrouwen en meiden. Toegenomen politiek
conservatisme in Europa beknotte de rechten van gemarginaliseerde mensen zoals
migranten, vluchtelingen en sekswerkers
verder. Op elke tegenslag reageerden de
door ons gesteunde groepen met creativiteit en organisatievermogen.
De pioneers of change die Mama Cash ondersteunt, eisten
– en kregen – een stem in vredesopbouwprocessen. Ze monitorden de genderbalans in humanitaire hulp en ze vochten
voor de erkenning van de mensenrechten van vrouwen,
meiden en transgenders in al hun diversiteit. Mama Cash
werkt met deze vrouwen-, meiden- en transgenderrechtenorganisaties waar thematische issues op het gebied van
lichaam, geld en stem elkaar raken. En omdat de verspreiding
van financiële middelen onderdeel is van de verandering die
Mama Cash wil ondersteunen, hebben we ook geïnvesteerd in
vrouwenfondsen die het gezicht van filantropie transformeren
in het Zuiden en het Oosten.
Op de volgende pagina’s leer je onze vier subsidieportfolio’s
kennen en stellen we je voor aan 13 van onze vrouwen-,
meiden- en transgendergroepen die in 2010 daadwerkelijk
grenzen hebben verlegd in hun gemeenschappen.
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Gesteunde groepen
Een centrale trend voor 2010 was de toename van het aantal
zelfgeorganiseerde groepen. Zij werken aan kwesties die
zich in de marges van hun lokale context bevinden. Mama
Cash gelooft dat revoluties niet uitbesteed kunnen worden.
Diegenen die te maken hebben met onopgemerkte onrechtvaardigheden, weten het beste hoe je onderdrukking en
discriminatie zichtbaar maakt en waar de weg naar rechtvaardigheid ligt. In tegenstelling tot organisaties die namens
hen werken, beperken zelfgeorganiseerde groepen van
vrouwen, meiden en transgenders zich niet tot verzoeken
om liefdadigheid. Ze willen zélf beslissen over hun levens.

De werkwijze van onze groepen
Onze subsidiënten hanteren een mensenrechtenbenadering. Zij beschouwen zeggenschap over hun eigen lichamen
en seksualiteit, het nastreven van economische rechtvaardigheid en het effectief deelnemen aan hun gemeenschappen als
ménsenrechten. Geen enkel recht is belangrijker dan andere
rechten. En mensenrechten zijn samenhangend – geen enkel
recht kan volledig worden gerealiseerd tot alle rechten zijn behaald en gerespecteerd. Een vrouwenrechtengroep voor vrouwen met een handicap richt zich bijvoorbeeld niet alleen op de
burger- en politieke rechten van deze vrouwen, maar vraagt
ook aandacht voor de minder zichtbare en gevoeliger liggende
kwesties, zoals hun seksuele en reproductieve rechten.
Onze groepen vallen op omdat ze strategische kansen
creëren en aangrijpen. Ze gebruiken een crisis om hun
context te transformeren en ze openen deuren die voorheen
gesloten waren. Bijvoorbeeld, als er een milieuramp plaatsvindt,
dan zorgen groepen ervoor dat het toegenomen geweld tegen
vrouwen en meiden dat vaak plaatsvindt in de nasleep van een
ramp onthuld wordt, terwijl ze er tegelijkertijd op wijzen dat dit
soort geweld een dagelijkse realiteit voor deze vrouwen is.
Daarnaast grijpen ze dergelijke momenten van aandacht aan
om meer langetermijnoplossingen te eisen.

Hoe we samenwerken
Het werken als partners, via ons begeleidingsproces, was
voor Mama Cash en de groepen die we ondersteunen cruciaal in het creëren en nemen van strategische kansen in
2010. Begeleiden betekent samen oplopen, gebruikmaken
van elkaars vaardigheden en leren van elkaars problemen.
Het betekent bespreken hoe je het beste een interne crisis
kunt aanpakken. Het betekent dat we vrouwengroepen met
elkaar en met andere fondsen in contact brengen. Het betekent dat we vragen stellen die helpen bij het opstellen van
een begroting of een strategisch plan, het betekent aanpassen en hergebruiken van wat heeft gewerkt voor anderen. Het betekent er voor elkaar zijn vanuit solidariteit.
Deelnemers aan het congres over informele arbeiders,
georganiseerd door ATRAHDOM

Hoe we bijdragen aan het opbouwen
van bewegingen
Structurele en blijvende verandering kan nooit worden
behaald door één enkele organisatie. Er is veiligheid en
effectiviteit in aantallen. Er ligt kracht verscholen in stemmen, lichamen en verbeeldingen die allen werken aan één
enkel doel: het bouwen aan een sociale beweging die
dynamisch is, die voortdurend wordt gebouwd, aangepast,
veranderd en wederopgebouwd.
Als actoren in dat bouwwerk nemen we deel aan en coorganiseren we interregionale en mondiale bijeenkomsten
voor activisten en vrouwenrechtenbondgenoten. Daar
reflecteren we op de vooruitgang die we hebben behaald
en de problemen waar we nog steeds mee te maken
hebben. Daar vinden we nieuwe manieren om samen te
werken aan de meest urgente kwesties. Mama Cash ondersteunt groepen die worden gemarginaliseerd door de
maatschappij – en soms door de sociale bewegingen zelf –
zodat zij leiderschapsrollen op zich kunnen nemen tijdens
deze bijeenkomsten.

De impact van ATRAHDOM
Herinner je je het pionierende werk nog van de Asociación
de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, oftewel
ATRAHDOM, in Guatemala? In ons Jaarverslag 2009 besteedden we aandacht aan deze zelfgeorganiseerde groep
van huishoudelijke, thuiswerkende, fabrieks- en landbouwarbeiders. In 2010 behaalde deze groep fantastische resultaten met een subsidie verstrekt door Mama Cash.
ATRAHDOM:
• kreeg het nationale ministerie van Arbeid zo ver dat zij een
minimumloon voor huishoudelijke werkers toezegde;
• werd uitgenodigd om te overleggen met leden van Guatemala’s ministerie van Arbeid en het Parlement over de vraag hoe
een nationaal sociale-zekerheidsprogramma voor thuiswerkers verwezenlijkt kan worden;
• organiseerde een congres voor 70 vrouwelijke arbeiders en
zette een jeugdbond op met wie ze samen een verklaring
opstelden over de belangrijkste kwesties waar vrouwen
werkzaam in de informele sector mee te maken hebben.
In juni 2011 zal ATRAHDOM Guatemalese thuiswerkers vertegenwoordigen tijdens de door de Internationale Organisatie
van Arbeid (ILO) georganiseerde ‘Convention on Domestic
Work’ in Genève, Zwitserland. De groep zal de eerdergnoemde
verklaring presenteren voor een internationaal publiek. Dit is de
eerste keer dat ATRAHDOM op het internationale niveau zal
opereren. Het uitoefenen van invloed op de ILO-conventie zal
wereldwijd bijdragen aan het verzekeren van basale rechten
voor thuiswerkers.

Lees over de impact van andere vrouwengroepen
die werken aan economische rechtvaardigheid op
pagina’s 16-19.
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Wij zijn de baas

Mama Cash ondersteunt binnen de
Lichaam-portfolio organisaties die
restrictieve sociale normen ter discussie
stellen en die de betekenis van gender
en seksualiteit verbreden; organisaties
die werken aan het beëindigen van
geweld tegen vrouwen, meiden en
transgenders in al zijn onderling samenhangende vormen en die bouwen aan
vreedzame culturen; en organisaties die
opkomen voor reproductieve rechten en
keuzes voor álle vrouwen, meiden en
transgenders.

Feiten & cijfers 2010
Aantal subsidies

31

Toegekend bedrag

€834.700

Gemiddeld bedrag per subsidie

€24.677*

* In de Lichaam-portfolio waren vier van de 31 subsidies meerjarenverplichtingen. Als het gaat over deze vooruitstrevende
subsidies, dan is alleen het bedrag van het eerste jaar meegeteld
in het gemiddelde bedrag per subsidie.

Wat we doen
De Lichaam-portfolio richt zich op drie belangrijke gebieden:
Op het gebied van reproductieve rechtvaardigheid ondersteunen we groepen die opkomen voor kwesties op het gebied van
seksuele en reproductieve gezondheid die anderen negeren.
Mama Cash gelooft dat alle vrouwen, meiden en transgenders het
recht hebben om te kiezen of ze wel of niet seks hebben, en met
wie, en of ze wel of geen kinderen krijgen, zonder daarmee kans
te lopen op geweld, dwang of discriminatie.
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Op het gebied van seksuele en genderrechten en -vrijheid
ondersteunen we groepen die sociale normen op het gebied van
gender en seksualiteit uitdagen. Restrictieve normen leiden vaak
tot onderdrukking, discriminatie en schending van de rechten van
vrouwen, meiden en transgenders. We streven naar een wereld
waar niemand wordt uitgesloten en waar alle mensen van hun
seksualiteit en gender kunnen genieten en zich kunnen uiten.
Op het gebied van het tegengaan van geweld en het bouwen
aan vreedzame culturen ondersteunen we groepen die verschillende vormen van geweld tegengaan die vrouwen, meiden en
transgenders thuis, op het werk, binnen de familie, binnen het
rechtssysteem en op straat ervaren. De groepen die we steunen
werken niet alleen aan het beëindigen van het geweld, maar ook
aan de ongelijke machtsverhoudingen die ten grondslag liggen
aan geweld en het daardoor laten voortduren en normaliseren.

Lichaam in 2010
In 2010 gaven we prioriteit aan groepen die een vooruitstrevende
visie hebben op het lichaam en seksualiteit. Zij stellen niet alleen
geweld en andere mensenrechtenschendingen aan de orde, maar
zij bekrachtigen het recht van iedereen om van zijn of haar seksualiteit, lichaam en seksualiteit te genieten. Pink Space in China is
hiervan een goed voorbeeld.
We ondersteunen ook groepen die veelal in de marges opereren,
en we hielpen ze met het presenteren van hun agenda’s in het
centrum van hun gemeenschappen, samenlevingen en sociale
rechtvaardigheidsbewegingen. Zie bijvoorbeeld Pembe Hayat, een
groep transgender sekswerkers die stelling neemt tegen ernstig
geweld van de kant van de politie en de gemeenschap.
We ondersteunen groepen die kwesties aanpakken die controversieel, verzwegen of taboe zijn. Het Namibia Women’s Health
Network bijvoorbeeld, dat aandacht vraagt voor de gedwongen
sterilisatie van vrouwen met hiv en werkt aan het verwezenlijken
van reproductieve rechtvaardigheid in Namibië.

Pink Space

Pink Space is een unieke organisatie in China, die bestaat uit vrouwen die niet voldoen
aan verwachtingen van de maatschappij over wat passend gedrag is, als het gaat om
gender en seksualiteit. Deze vrouwen zijn lesbiennes en biseksuele vrouwen; transgenders; vrouwen met hiv; vrouwen met een handicap; sekswerkers; en zogenoemde ‘tonghi’
(echtgenotes van homoseksuele mannen die met hen zijn getrouwd vanwege de sociale
druk om heteroseksueel te zijn – er zijn naar schatting 25 miljoen ‘tonghi’ in China). Hoewel het lijkt alsof ze erg verschillend zijn, passen al deze groepen niet binnen de normen
die dicteren hoe vrouwen zouden moeten zijn en hoe ze zich zou moeten gedragen. Ze
worden gestraft omdat ze zich niet aanpassen en ze kunnen geen aanspraak maken op
hun seksuele en reproductieve rechten.
In 2010 organiseerde Pink Space workshops en trainingen, waarbij ze groepen vrouwen
samenbracht die onderdeel zijn van de diverse achterban van de organisatie. Door het uitwisselen en delen van hun verschillende ervaringen met discriminatie en uitsluiting en door
het analyseren van de onderliggende oorzaken, konden zij gezamenlijk strategieën ontwikkelen voor verandering.
Pink Space begon telefonische hotlines voor praktische en persoonlijke ondersteuning:
één voor vrouwen met hiv, geleid door vrouwen met hiv en één voor sekswerkers, geleid
door sekswerkers. De organisatie werkt met verschillende zelfgeorganiseerde groepen om
strategieën te ontwikkelen voor de verdediging van hun seksuele rechten.

Pembe Hayat

Pink Space voert ook onderzoek uit om informatie te verzamelen, zodat duidelijk wordt
welke problemen de doelgroepen tegenkomen. Dit onderzoek wordt gebruikt voor het
lobbyen bij beleidsmakers in China voor een meer inclusief beleid.

Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi is een LGBT*-rechtengroep, geleid
door transgenderactivisten, onder wie veel sekswerkers. De organisatie is gevestigd in
Ankara, Turkije, en werkt met transgendergemeenschappen in tien steden in het land.
Gezamenlijk bouwen ze aan een mensenrechtenbeweging voor transgenders.
Pembe Hayats belangrijkste focus is het tegengaan van de ernstige discriminatie en geweld die transgenders in Turkije ondergaan. Onder de Turkse sekswerkers zijn de transvrouwen het meest kwetsbaar voor geweld. De politie faalt te interveniëren en vaak zijn
het politieagenten zélf die het geweld doen voortduren. Ze mishandelen slachtoffers van
geweld door verbaal en fysiek misbruik, ze verrichten willekeurige arrestaties, geven onnodige boetes en weigeren aangiften van geweld door sekswerkers serieus te nemen.
In 2009 bood Pembe Hayat juridische steun in meer dan honderd zaken. Ze tekenden
beroep aan tegen willekeurige boetes, arrestaties en intimidatie van transgender sekswerkers door politieagenten. In 2010 ging de groep door met het juridische werk door middel
van campagnes die nationale en internationale steun kregen. Pembe Hayat bracht verschillende Turkse en internationale LGBT-, feministische en andere mensenrechtenorganisaties samen om bij de Turkse regering te lobbyen voor maatregelen die het geweld,
waaronder moord op transgenders, stoppen. Als gevolg hiervan hebben de Europese
Unie en de Raad van Europa druk uitgeoefend op de Turkse regering om de mensenrechten te respecteren van alle Turkse burgers, inclusief minderheden.
* LGBT staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender.
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“Wij eisen dat artsen stoppen
met het steriliseren van
hiv-positieve vrouwen
zonder hun toestemming”
interview Jennifer Gatsi – Namibia Women’s Health Network

“Tijdens een bijeenkomst van de staatssecretaris van Gezondheidszorg met hiv-positieve
vrouwen in 2008, vroeg een jonge vrouw:
‘Waarom ben ik gesteriliseerd zonder dat ik
ervan wist? Nadat ik was bevallen van mijn
eerste kind, vertelde een arts mij dat ik geen
kinderen meer kon krijgen omdat hij me had
gesteriliseerd. Ik wist niet eens wat dat woord
betekende.’
In die tijd hadden wij nog niet gehoord over
gedwongen sterilisatie van hiv-positieve vrouwen. Ongeveer 17 procent van de volwassen
bevolking in Namibië is besmet met hiv/aids.
Inmiddels hebben we veertig bij ons bekende
gevallen van gesteriliseerde vrouwen met hiv
geregistreerd. Dokters steriliseren hiv-positieve vrouwen in ziekenhuizen na de geboorte,
om te voorkomen dat de vrouwen meer
baby’s krijgen met het virus. De vrouwen worden, gedurende of direct na de bevalling, gevraagd een papier te ondertekenen, zonder
dat zij begrijpen wat de inhoud daarvan is.
Met de hulp van het Legal Assistance Centre
hebben we vijftien vrouwen geholpen de regering voor de rechter te dagen. Zij voerden aan
dat hun constitutionele recht om niet gediscrimineerd te worden, geschonden is. We verwachten dat we deze zaken gaan winnen,

want het gebruik is een duidelijke schending
van de Grondwet en van het internationaal
recht. Dit zou precedentwerking moeten hebben voor alle vrouwen die leven met hiv en die
gedwongen gesteriliseerd zijn – en belangrijker, het zou dergelijke praktijken moeten voorkomen in de toekomst.
Hiv-positieve mensen in Namibië hebben te
maken met onwaarschijnlijke sociale stigmatisatie. Lesbische vrouwen en transgenders
met hiv hebben het nog moeilijker in onze
maatschappij. We organiseren lokale bewustwordingsbijeenkomsten waar mensen openlijk
kunnen spreken over kwesties die te maken
hebben met hiv-positief zijn.
We gebruiken deze momenten ook om seksualiteit in brede zin te bediscussiëren en we
werken aan het ontwikkelen van een gezamenlijk begrip van de manieren waarop gender, seksualiteit, macht, armoede en sociale
uitsluiting onderling verbonden zijn met hivbesmetting en de rechten van personen met
hiv. Het opbouwen van onze belangenbehartiging zal ervoor zorgen dat de maatregelen en
programma’s die worden aangenomen door
de staat en het maatschappelijk middenveld,
de dagelijkse realiteit zullen weerspiegelen van
hiv-positieve vrouwen.”

blog: http://endforcedsterilizationinnamibia.wordpress.com/
twitter: http://twitter.com/#!/nwhnamibian
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Wat?
Het Namibia Women's Health Network (NWHN), opgericht in 2008, wordt gevormd en geleid door vrouwen
met hiv, en komt op voor de mensenrechten van hiv-positieve vrouwen, jongeren en transgenders. Het
netwerk eist toegang tot gezondheidszorg, respect voor fysieke integriteit, sociale acceptatie en integratie van
vrouwen met hiv, en eerlijke arbeidsmogelijkheden en arbeidsrechten voor alle vrouwen met hiv. NWHN streeft
naar meer participatie van vrouwen, jongeren en transgenders die hiv en aids hebben in de ontwikkeling van
beleid, programma’s en wetgeving op het gebied van hiv en gezondheid.

Waarom?

Wat nu?

Hiv-positieve vrouwen, meiden en transgenders in
Namibië hebben te maken met serieuze discriminatie en schendingen van rechten. Hiv-positieve
vrouwen worden gesteriliseerd zonder toestemming,
ze hebben te maken met sociale stigmatisatie en
geweld en hun toegang tot de gezondheidszorg
en de arbeidsmarkt wordt belemmerd. Een sterke
en empowered beweging van vrouwen met hiv zorgt
ervoor dat vrouwen het beleid dat hen betreft kunnen beïnvloeden en daarmee de mensenrechtenschendingen kunnen stoppen.

In 2011 ontwikkelt NWHN haar strategische plan
voor de komende jaren door een gezamenlijk proces waarbij 52 vrouwen, jonge vrouwen en transgenders worden betrokken. Zij vertegenwoordigen
het leiderschap van het netwerk in de 13 regio’s
van Namibië. Deze 52 mensen zijn onderdeel van
een voortdurend leiderschapsontwikkelingsprogramma, dat als doel heeft zo veel mogelijk
vrouwen te betrekken in leiderschapsposities in
beleidsorganen die werken aan hiv en gezondheid.
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Binnen de Geld-portfolio steunt Mama
Cash organisaties die strijden voor economische rechtvaardigheid voor alle vrouwen,
meiden en transgenders. Deze groepen
streven naar voortuitgang in de arbeidsrechten van migrantenvrouwen, thuiswerkers, sekswerkers, fabrieksarbeiders
en boerinnen. Naar het recht van vrouwen
om eigendom te bezitten en te erven, en
om een leefbaar loon te verdienen. En naar
het recht om onafhankelijke besluiten te
nemen over hoe zij hun inkomen willen
besteden.

de mensen die het werk verrichten hebben een onzeker bestaan.
Voor vrouwen en meiden betekent informeel werk dat hun arbeidsrechten niet of nauwelijks beschermd worden en dat ze
kwetsbaar zijn voor economische uitbuiting.
Op het gebied van land-, eigendoms- en erfenisrechten ondersteunen we groepen die strijden voor de rechten van vrouwen om
land te bezitten, op dit land te leven en te werken en om bezit te
erven van mannelijke familieleden. Ook ondersteunen we hun recht
om voldoende voedsel, inkomen en verhandelbare goederen te bemachtigen voor henzelf en hun families. In veel regio’s waar we
werken, wordt de ontkenning van deze rechten verpakt en gerechtvaardigd als ‘culturele traditie’. Maar die ontkenning van vrouwenrechten heeft natuurlijk vooral tot doel mannen de zeggenschap
over de gemeenschapseconomie te laten houden en zo de patriarchale dominantie over vrouwen in stand te houden.

Geld in 2010
Feiten en cijfers 2010
Aantal subsidies
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Toegekend bedrag

€721.000

Gemiddeld bedrag per subsidie

€30.438*

* In de Geld-portfolio zijn zeven van de 16 subsidies meerjarenverplichtingen. In geval van een meerjarensubsidie is alleen het
eerste jaar van de subsidie meegerekend in het gemiddelde
bedrag per subsidie.

Wat we doen
Op het gebied van arbeidsrechten voor vrouwen, meiden en
transgenders die werken in de formele en informele sectoren van de economie, ondersteunen we huishoudelijke werkers,
landbouw- en bloemteeltwerkers, sekswerkers, arbeiders in exportproductiezones en werkers in bijvoorbeeld toerisme, de bouw
en thuiswerkindustrieën zoals sigarettenrollen. Het is hard werk en
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In 2010 hebben we prioriteit gegeven aan drie belangrijke groepen: huishoudelijke werkers, landbouwarbeiders en sekswerkers.
De South African Rural Women’s Movement, geleid door zwarte
arbeiders uit formele en informele sectoren, is een voorbeeld van
een beweging die opkomt voor rechten op het gebied van land,
eigendom en erfenis. Een ander voorbeeld is de Peasant Women
Society in Pakistan, een groep van landbouwarbeiders die ook
streven naar landrechten. Hoewel zij forse tegenwerking krijgen
van de overheid en vanuit hun gemeenschappen, eisen deze
activisten gelijke toegang tot land, markten en werk.
Sekswerkers zijn een prioriteit voor Mama Cash, vooral die groepen die een mensenrechtelijke benadering kiezen in hun wérk.
We ondersteunen sekswerkers die streven naar de erkenning van
sekswerk als werk en daarmee naar erkenning van hun arbeidsrechten. Hieronder valt een einde aan fysiek en economisch geweld, vooral geweld van de kant van de politie. De Peruaanse
Asociación de Trabajadoras Sexuales Mujeres del Sur heeft succesvol met de lokale overheid in Arequipa samengewerkt om
deze misstanden aan de orde te stellen.

Rural Women’s
Movement

Rural Women’s Movement (RWM) is gevestigd in Durban, Zuid-Afrika. De leden van
de groep zijn zwarte vrouwen en meiden tussen de 6 en 85 jaar. De groep komt op
voor de wettelijke erkenning van het recht van vrouwen om land en eigendom zoals
vee te bezitten. Als zij meer controle kunnen uitoefenen over hun inkomen, dan krijgen
de vrouwen ook grotere autonomie in het nemen van besluiten en het biedt ook grotere economische zekerheid voor hun families.
Als onderdeel van een grotere coalitie, betwistte RWM in 2010 met succes de recht
matigheid van de Communal Land Rights Bill (2004) voor het hoge gerechtshof in
Pretoria. RWM bewees dat de wet toestond dat tribunalen uit de apartheidstijd het
land beheerden, zonder enige vorm van overleg met gemeenschapsleden, onder wie
de vrouwen en meiden.
RWM stelt ook het gebrek aan voedselzekerheid en hiv/aids aan de orde als de twee
grote oorzaken van armoede voor vrouwen en meiden. RWM werkt met en voor mantelzorgers die basisgezondheidszorg bieden en huishoudelijk werk verrichten voor
huishoudens die zijn aangetast door hiv/aids.

Peasant Women Society

RWM wil casestudies verzamelen van vrouwen die eigendom en erfenisrechten wordt
ontzegd, om te laten zien welke impact deze ontzegging heeft op het niveau van armoede en voedselzekerheid in lokale huishoudens. Dit bewijs zal worden gebruikt om
te streven naar eerlijke wetten en beleid voor vrouwen en meiden.

Peasant Women Society (PWS) is een zelfgeorganiseerde groep van boerinnen en
landpachters* uit geografisch geïsoleerde gemeenschappen in de gemilitariseerde en
conservatieve Punjab-provincie van Pakistan. PWS stelt het geweld en de discriminatie door leden van hun eigen gemeenschap en door het leger aan de orde. Legerpersoneel bedreigt PWS-activisten en andere boerinnen regelmatig – ze verjagen hen
van het land, dwingen hen exorbitante huurcontracten te ondertekenen, of ze onderwerpen hen aan afpersing. Andere leden van de gemeenschap verhinderden de vrouwen ook goederen te verkopen, omdat het als ongepast wordt gezien voor vrouwen
om dit publiekelijk te doen. Vrouwen die deze sociale norm overschrijden, worden
lastiggevallen en gepest op de markten. De veroordeling van vrouwelijke verkopers
treft ook hun families, waardoor er een extra last op de vrouwen komt te liggen.
PWS werkt aan verandering van deze situatie. De vertegenwoordigers van de groep
registreren en onthullen misdragingen van het leger, ze houden markten in de huizen
van de vrouwen en ze reizen van dorp naar dorp op een motorfiets om aandacht te
genereren onder vrouwen en meiden over hun rechten als landarbeiders. PWS heeft
ook straatdemonstraties georganiseerd tegen de dagelijkse discriminatie waar zij en
andere vrouwen mee te maken hebben. Zij namen een traditioneel vrouwelijk huishoudelijk apparaat – de wasgoedstok – en gebruikten dit op een opstandige manier: ze
sloegen ermee op pannen om hun verzet kenbaar te maken.
Met hulp van Mama Cash zal PWS kunnen betalen voor een eigen ruimte, waar vrouwen samen kunnen komen om kennis uit te wisselen over landbouwtechnieken, waar
ze alfabetismecursussen kunnen volgen, en waar ze nieuwe campagnes kunnen organiseren voor hun rechten en levensonderhoud als boerinnen.
* Landpachters zijn boeren die werken en leven op het land dat zij pachten van een landeigenaar. Als deze
vrouwen van het land geschopt worden door de landeigenaren, of als de familie hen onterft, dan hebben
ze noch werk, noch een plek om te leven.
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Wat?
De Asociación de Trabajadoras Sexuales Mujeres del Sur, opgezet in 2004, is een zelfgeorganiseerde groep
sekswerkers uit Arequipa, een zuidelijke regio in Peru. Deze organisatie stelt mensenrechtenschendingen van
sekswerkers aan de orde, waaronder geweld, wangedrag en afpersing door de politie en het gebrek aan
erkenning van sekswerk als wérk, wat leidt tot veronachtzaming van hun arbeidsrechten en een gebrekkige
toegang tot gezondheidszorg.
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Waarom?

Wat nu?

Sekswerkers hebben te maken met wijdverspreide
discriminatie en misbruik in Peru, met name door
de politie, maar ook door pooiers, en meer in het
algemeen door de maatschappij.

Mujeres del Sur streeft ernaar de eerste vakbond
voor sekswerkers te worden in Peru, om alle
sekswerkers in het land samen te brengen.
De groep traint medewerkers om de vakbond
te verwezenlijken en blijft werken aan een wereld
waar de mensenrechten van alle sekswerkers
worden erkend, als vrouwen en transgenders én
als arbeiders.

“We strijden voor de mensenrechten van sekswerkers in het
zuiden van Peru.”
interview Ana Luz Mamani Silva – Asociación de Trabajadoras
Sexuales Mujeres del Sur

“De politie arresteerde in 2004 in Arequipa,
een zuidelijke regio van Peru, een sekswerker
die zes maanden zwanger was. Toen ze weigerde de standaard steekpenning te betalen,
schopten de politieagenten haar uit een rijdende auto. Ze viel op de stoep en was ernstig verwond. Ze verloor haar baby. Dat was
voor mij de druppel. Het eindeloze misbruik
en afpersing van sekswerkers zoals zij en ik
moest stoppen. Samen met collega’s begonnen we de Asociación de Trabajadoras
Sexuales Mujeres del Sur (de Organisatie van
Sekswerkers, Vrouwen van het Zuiden) om te
vechten voor onze rechten.
Gewelddadige pooiers en bendes bedreigen
ons, nemen geld van ons af en slaan ons in
elkaar als ze niet krijgen wat ze willen.
Meestal blijft dit ongestraft. Ze moeten aangepakt worden door de politie, maar worden
vaak getolereerd.

Ons werk heeft geleid tot meer aandacht,
maar de gevolgen zijn niet allemaal positief
geweest. In een katholiek land als Peru
maken we mensen boos door ons simpelweg
uit te spreken. We krijgen regelmatig anonieme doodsbedreigingen op ons kantoor.
Maar we moeten sterk zijn en doorgaan,
want wij verdienen arbeidsrechten. Sekswerk is simpelweg wérk en het is maar één
aspect van ons leven. We zijn ook moeders,
zussen en vrienden, net als andere mensen.
We zijn begonnen met leiderschaps- en
assertiviteitstrainingen voor de ongeveer vijftig sekswerkers met wie we werken. Want
wij moeten onze eigen angsten en onzekerheden overwinnen, om trotse en assertieve
burgers te kunnen worden.”

Wij namen in 2010 met succes deel aan een
multisectoriële rondetafelbijeenkomst over
sekswerk die werd gehouden in Arequipa.
We deelden onze visie op hiv/aids en lokaal
gezondheidsbeleid en bescherming van de
politie met de lokale autoriteiten. Nadat we
het corrupte gedrag van de politie aan de
orde stelden, ging de politieleiding akkoord
met een onderzoek naar onze klachten over
het politiegeweld.
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Met haar Stem-portfolio ondersteunt
Mama Cash groepen die ervoor zorgen
dat vrouwen, meiden en transgenders een
zinvolle bijdrage leveren aan het publieke
leven. Ze streven ernaar dat de stemmen
van gemarginaliseerde groepen overal
onderdeel worden van besluitvormingsen beleidsontwikkelingsprocessen, zelfs
in gemilitariseerde en fundamentalistische
contexten.

Feiten en cijfers 2010
Aantal subsidies

31

Toegekend bedrag

€829.000

Gemiddeld bedrag per subsidie

€26.742

Wat we doen
De Stem-portfolio richt zich op twee gebieden. Op het gebied van
de ontwikkeling van feministisch leiderschap ondersteunen
we groepen in de marges van maatschappijen en bewegingen,
zodat zij hun stem kunnen versterken. De vrouwen-, meiden- en
transgendergroepen die we ondersteunen transformeren niet alleen hun eigen werkelijkheid, maar ze dagen ook de onevenwichtige machtsverhoudingen die hen buitensluiten uit, en verschuiven
deze. Daarmee openen ze de weg naar meer inclusieve en egalitaire maatschappijen en bewegingen.
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Op het gebied van het creëren van verandering en vredesopbouw in fundamentalistische en gemilitariseerde contexten
ondersteunen we vrouwen, meiden en transgenders die de confrontatie aangaan met fundamentalistische visies en beleid die hun
mensenrechten ontkennen of beperken. Daarnaast dragen we bij
aan hun effectieve deelname aan vredesopbouw en naoorlogse
reconstructieprocessen, om ervoor te zorgen dat hun belangen
en visies meetellen als maatschappijen worden heropgebouwd.

Stem in 2010
Een van onze prioriteiten in 2010 was om groepen te financieren
die opereren in de marges van hun maatschappijen; groepen
wiens rechten vaak niet aan de orde worden gesteld in de mainstream feministische of LBTI-bewegingen. Neem Trans-Fuzja,
een transgendergroep in Polen die met succes de veronderstelling
heeft aangevochten dat de transgenderidentiteit een medische
kwaal is.
Het ondersteunen van contacten tussen verschillende feministische en vrouwengroepen was een andere prioriteit. Het subsidiëren van de GEAR-campagne via de Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM) in Argentinië is een voorbeeld
van hoe Mama Cash dit deed in 2010. Als onderdeel van een
mondiale coalitie, monitort en beïnvloedt FEIM de oprichting en
het ontwerp van UN Women. Daarmee zorgt FEIM dat vrouwenrechten en gendergelijkheid op een goede manier aan de orde
worden gesteld op het mondiale niveau.
De Fatima Foundation in Nepal is een inspirerend voorbeeld van
een organisatie die bijdraagt aan het proces van vredesopbouw.
Deze groep zorgde ervoor dat Madhesi (inheemse) en moslimvrouwen deelnamen aan verzoeningscomités die na de burgeroorlog, die van 1996 tot 2006 duurde, in diverse dorpen werden
opgericht.

Trans-Fuzja

Trans-Fuzja in Polen werkt binnen een context waarin de opvattingen van de
Katholieke Kerk over ‘natuurlijke genderrollen’ het publieke beleid en sociale attitudes
bepalen. Als gevolg hiervan krijgen transgenders – en iedereen die er niet uitziet of
zich gedraagt als een ‘echte vrouw/man’ – te maken met stigmatisering en discriminatie. Transseksualiteit en interseksualiteit zijn bijvoorbeeld toegevoegd aan de lijst
van ‘ziekten en afwijkingen’ die verhinderen dat iemand zich aansluit bij het leger.
En als een transgender een genitale operatie niet kan of wil ondergaan, dan is het
niet mogelijk om naam en sekse te veranderen in zijn of haar identiteitsdocumenten.
De hoge kosten van het veranderingsproces – niet gedekt door de nationale ziektekostenverzekering – zijn een extra obstakel.

Fundación para Estudio
e Investigación de la Mujer

Trans-Fuzja werkt met lokale en nationale instituties en met gezondheidszorgprofessionals om deze situatie te veranderen. Maar omdat veel transgenders opgroeien
met het gevoel dat ze ‘ziek’ zijn, werkt Trans-Fuzja ook binnen de eigen gemeenschap. Ze brengt transgenders met elkaar in contact en biedt middelen zodat ze
kunnen leren over henzelf en hun bestaan kunnen verbeteren. Trans-Fuzja heeft actief de media ingezet om haar doelen te bereiken. Een televisienetwerk produceerde
een film getiteld Trans-Ackja, over de situatie van transgenders in Polen, gebaseerd
op het levensverhaal van de bestuursvoorzitter. En in 2010 zond Trans-Fuzja een duidelijke boodschap naar de buitenwereld over het recht van transgenders om volledig
deel te nemen aan de maatschappij, toen een van hun leden de eerste Poolse transgender werd die deelnam aan de lokale verkiezingen in Warschau.

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) bewees dat feministische leiderschap uit het Zuiden machtsstructuren in de internationale arena kan
veranderen. In 2008 werd FEIM het coördinatiepunt in Latijns-Amerika voor de GEARcampagne; een mondiaal netwerk van 300 vrouwengroepen die Gender Equality
Architecture Reform (GEAR) eisen in de VN, wat heeft geleid tot een verenigd VNagentschap voor vrouwen met een groter budget en meer besluitvormingsbevoegdheid.
FEIM nam vanaf het begin een leidende rol op zich en wierf ook fondsen voor het
coördinatiepunt in het Noorden. Door de sterke banden met de lokale en nationale
feministen in Latijns-Amerika, kon FEIM helpen met het naar voren brengen van hun
gezichtspunten in de voorbereidende nationale en internationale discussies over de
toekomst van het VN-agentschap voor vrouwenrechten.
De GEAR-campagne resulteerde in de oprichting van UN Women in juli 2010. Enkele
maanden later werd Michelle Bachelet – voormalig president van Chili met een goede
reputatie op het gebied van vrouwenrechten – hoofd van het nieuwe agentschap.
Op dit moment lobbyt de GEAR-campagne voor afspraken en structuren die ervoor
moeten zorgen dat het maatschappelijk middenveld een betekenisvolle rol blijft spelen in het bepalen van de agenda van UN Women. Belangrijker nog: dat dit nieuwe
agentschap een sterke, betrokken en diverse achterban van lokale feministische activisten blijft houden, zodat zij daadwerkelijk en met goed resultaat zal opkomen voor
de belangen van vrouwen.

“Vrouwenactivisten over de hele wereld hebben jaren gestreden voor een Verenigde
Naties die meer verantwoording afleggen over vrouwenrechten. Voor hen – en vele
anderen, onder wie Mama Cash – is de aanstelling van Michelle Bachelet een droom
die werkelijkheid wordt.” Annie Hillar, manager programma’s Mama Cash
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Wat?
De Fatima Foundation is een zelfgeorganiseerde groep vrouwen die vecht voor de rechten van Madhesi en
moslimvrouwen. De Fatima Foundation wil dat de stemmen van deze vrouwen worden gehoord in het besluitvormingsproces op lokaal, districts-, zone- en nationaal niveau.

Waarom?

Wat nu?

Madhesi en moslimvrouwen worden buitengesloten
van het politieke en sociale leven in Nepal. Ze hebben te maken met discriminatie en geweld binnen
hun eigen gemeenschappen. De Fatima Foundation
maakt deze situatie zichtbaar en eist wettelijke en
sociale oplossingen hiervoor.

De Fatima Foundation wil dat Madhesi en moslimvrouwen worden erkend in de grondwet van Nepal
die momenteel wordt opgesteld. De Foundation blijft
de Madhesi en moslimgemeenschappen betrekken
bij publieke discussies over de situatie van vrouwen
en hun rechten, en zetten bijvoorbeeld interactief en
educatief theater in.
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“We zorgden ervoor dat alle
vrouwen werden gehoord in
het proces van vredesopbouw
in Nepal”
interview Mohamadi Siddiqui – Fatima Foundation

“Na de burgeroorlog in Nepal in 2006 werden
in dorpen door het hele land verzoeningscomités opgericht. Madhesi en moslimvrouwen werden door hun eigen gemeenschappen uitgesloten van deze belangrijke fora.
Vanwege heersende conservatieve opvattingen over de rol van vrouwen, krijgen veel van
deze vrouwen geen onderwijs en wordt sommigen zelfs verboden het huis te verlaten.
Het conflict maakte deze situatie erger.
De Fatima Foundation meent dat alle vrouwen – van welke afkomst dan ook –
gehoord moeten worden in het vredesopbouwproces in Nepal, zodat ze een rol kunnen spelen in de toekomst van ons land.
We zijn zelf allemaal van Madhesi en moslimgroepen, dus we konden makkelijk contact
leggen met vrouwen via ons eigen netwerk
en nodigden hen uit om deel te nemen aan
de dorpscomités. Nu hebben zij een stem.

Als directeur van de Fatima Foundation werd
ik in 2010 verkozen tot vice-president van de
Women’s Assembly Caucus (Caucus van
vrouwenverenigingen). Deze Caucus is onderdeel van de constitutionele vergadering
die momenteel een nieuwe grondwet opstelt.
We willen dat het geweld tegen vrouwen en
de rechten van etnische minderheden aan
bod komen in de grondwet. We willen als
gelijkwaardige burgers worden behandeld in
ons land. Langzaam maar zeker erkent de
regering ons bestaan en onze situatie.
We maken ook contact met afgezonderde
gemeenschappen door middel van straattheater en workshops. We betrekken mannen en vrouwen in toneelstukken over
huiselijk geweld, passief en actief stemrecht
en andere onderwerpen. Maar voorop staat
dat vrouwen onderwijs nodig hebben. Uiteindelijk willen we in harmonie en op gelijke
voet leven met mannen.”

De overheid erkent de uitdagingen niet die
vrouwen van deze minderenheden dagelijks
ervaren. Er zijn bijvoorbeeld geen programma’s om het lage niveau van het onderwijs
voor Madhesi en moslimvrouwen aan te
pakken of om het geweld dat zij binnen hun
gemeenschappen ondergaan aan de orde
te stellen.
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Mama Cash gelooft dat sterke vrouwenfondsen cruciaal zijn voor de opbouw
van krachtige, effectieve vrouwenbewegingen. We leveren een bijdrage aan
het versterken van vrouwenfondsen in
het Zuiden en Oosten door subsidies
en begeleiding.

vrouwenrechten

Vrouwenfondsen in 2010
De vrouwenfondsen die Mama Cash ondersteunt, investeren in
groepen die opereren in de marges van de feministische beweging en van hun samenleving, zoals sekswerkers en gehandicapte
vrouwen. Ze zijn in staat en bereid om samen te werken met
nieuwe groepen die nog niet wettelijk zijn geregistreerd.
Ze hebben een nauwe en directe relatie tot lokale organisaties.
Ze kunnen snel handelen als nodig, bijvoorbeeld door demonstraties te ondersteunen of urgente hulp te bieden aan vrouwenactivisten die gevaar lopen.

Feiten en cijfers 2010
Aantal subsidies
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Toegekend bedrag

€816.500

Gemiddeld bedrag per subsidie

€45.361

Wat we doen
Als een van de oudste en grootste vrouwenfondsen ter wereld,
ondersteunt Mama Cash opkomende en/of jonge vrouwenfondsen die op nationaal en regionaal niveau werkzaam zijn in het
Zuiden en Oosten. In de landen waarin ze actief zijn, zijn vrouwenfondsen meestal de eerste en belangrijkste bron van inkomsten
voor nieuwe of niet mainstream groepen die werken voor vrouwen-, meiden- en transgenderrechten.
Hoewel ze kleine budgetten hebben in vergelijking met mainstream fondsen, spelen vrouwenfondsen een belangrijke rol in het
versterken van vrouwenbewegingen en organisaties vanuit de hele
wereld. Van het begeleiden van een jonge organisatie bij het opstellen van een begroting tot aan het organiseren van een bijeenkomst met donoren: vrouwenfondsen investeren in organisaties
die voor daadwerkelijke veranderingen zorgen.

24

Vrouwenfondsen hebben drie belangrijke strategieën: ze verstrekken baanbrekende subsidies, ze werven fondsen en ze brengen bewustwording op gang onder individuen en in de private
en publieke sector over de noodzaak om activisme gericht op
vrouwen-, meiden- en transgenderrechten te ondersteunen.
Fondo Mujeres des Sur bijvoorbeeld verstrekte in 2010 een
taboedoorbrekende subsidie voor de Nationale Campagne voor
Vrije, Legale en Veilige Abortus in Argentinië. MONES kon middelen genereren en aandacht vragen door het organiseren van de
allereerste autorace voor vrouwelijke rijders. Urgent Action FundAfrica bracht hiv-positieve vrouwen en donoren bij elkaar om
financiering voor hun activisme te bespreken. En in het interview
op pagina 26 kun je lezen welke strategieën het Mediterranean
Women’s Fund inzet om vrouwenactivisme te subsidiëren en te
ondersteunen in tijden van groeiend fundamentalisme.

Fondo Mujeres
del Sur

In 2010 ondersteunde Fondo Mujeres del Sur in Argentinië de Nationale Campagne voor Vrije, Legale en Veilige Abortus. Volgens een schatting sterven in Argentinië tenminste 100 vrouwen per jaar aan de gevolgen van onveilige abortussen, waar
het ondergaan van een abortus strafbaar is. Het recht op een veilige abortus is een
controversiële kwestie. Niet alle fondsen zijn bereid dit recht te ondersteunen.
De campagne bracht meer dan 250 vrouwenorganisaties uit het hele land samen,
en 3000 vrouwen die deze organisaties ondersteunen. De campagnevoerders hebben leden van het parlement overtuigd een wetsvoorstel over de vrijwillige onderbreking van zwangerschap op te stellen en te ondertekenen. Ze dringen nu aan op

MONES

bespreking van het wetsvoorstel in het parlement in 2011.

Het Mongoolse vrouwenfonds MONES heeft innovatieve manieren ontwikkeld om
particulieren te betrekken bij de steun voor vrouwenrechten. In januari 2010 organiseerde MONES de allereerste wedstrijd voor vrouwelijke autorijders, wat leidde tot
enorme media-aandacht. Het geld dat door deze activiteit werd ingezameld – gedoneerd door individuen en lokale bedrijven – hielp MONES met het financieren van
haar campagne voor gehandicapte vrouwen.
Dit evenement was op verschillende niveaus succesvol: het liet vrouwen zien in niet-traditionele rollen (zoals racers en donateurs), het gaf ongekende zichtbaarheid aan vrouwen met een handicap en hun belangen in Mongolië, en er werd veel geld ingezameld!

Urgent Action
Fund-Africa

Urgent Action Fund-Africa, gevestigd in Kenia, verstrekt zogenaamde spoedsubsidies en middelen aan individuele vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en
organisaties die zich waar ook in Afrika in conflictsituaties of gewelddadige contexten
bevinden.
In 2010 organiseerde UAF-Africa een bijeenkomst van donoren en subsidiënten,
onder wie hiv-positieve vrouwen. Gezamenlijk zochten zij naar proactieve strategieën
om de mensenrechtenschendingen die zij meemaken aan te pakken. Bij de bijeenkomst waren activisten aanwezig die nog nooit met donoren hadden gepraat en donoren die nog nooit hiv-positieve vrouwen hadden ondersteund. Het was een eerste
stap om ervoor te zorgen dat er meer middelen rechtstreeks bij de vrouwen terechtkomen die met hiv te maken hebben, in plaats van zoals nu gebruikelijk bij bemiddelende organisaties.
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“Wij verdedigen vrouwenrechten in het mediterrane
gebied, voorbij de scheidslijn
tussen Noord en Zuid”
interview Caroline Sakina Brac de la Perrière – Mediterranean Women’s Fund

“In 2010 ondersteunden we Tunesische vrouwenrechtenactivisten. Het regime van voormalig president Zine
El Abidine Ben Ali stond niet toe dat buitenlandse donoren subsidies verstrekten. Maar het lukte ons deze activisten te ondersteunen via indirecte kanalen. We waren
ongelofelijk blij om te zien welke belangrijke rol vrouwen
speelden in de recente omverwerping van de dictatuur.
Vrouwen verschenen in groten getale en hielpen om demonstraties vreedzaam te houden. Ze werken nu hard
om ervoor te zorgen dat vrouwenrechten de plek krijgen
die ze verdienen in de toekomst van het land.
Wij staan open voor aanvragen van vrouwengroepen in
21 landen langs de Middellandse kust, van Frankrijk tot
Marokko, van Turkije tot Egypte. Deze regionale focus
is politiek, want we willen vrouwenrechten bevorderen
voorbij de scheidslijn tussen het Noorden en Zuiden.
Dat is een duidelijk standpunt dat de onzichtbare muur
omverwerpt die politici en economen hebben opgebouwd om volken – en dus ook vrouwen – te verdelen.
Het aannemen van een regionale identiteit is ook een
manier om nationalistisch denken te voorkomen: het
Mediterranean Women’s Fund vertegenwoordigt en
werkt voor de belangen van alle vrouwen over heel
de regio.
Onze vrouwengroepen komen op voor hun seksuele
en reproductieve rechten en vechten tegen fundamentalisme in katholiek Italië, Algerije met zijn moslimmeerderheid en andere landen in de regio. We financieren
een groep lesbische en transgender vrouwenrechtenactivisten in Palestina, ASWAT. Zij hebben alle ondersteuning nodig, want ze hebben te maken met grote
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taboes in hun samenleving. We ondersteunen ook
vrouwen die campagne voeren tegen seksisme en
racisme in Frankrijk, binnen de migrantengemeenschappen en in het publieke leven. Onze subsidiënt
The Egyptian Center for Women’s Rights strijdt tegen
seksuele intimidatie op straat, wat een serieus probleem is in Egypte.
Als jong vrouwenfonds geloven we in het mobiliseren
van middelen voor de vrouwenbewegingen in de mediterrane regio. Kwesties zoals hoofddoeken, seksuele
intimidatie op straat en eermoorden komen veel voor
in patriarchale mediterrane samenlevingen. We zijn er
trots op dat we vrouwen kunnen helpen de confrontatie aan te gaan met deze schendingen van seksuele en
lichaamsrechten. Omdat veel van onze bestuursleden
en ook onze directeur zelf als vrouwenrechtenactivisten
actief waren of zijn in de regio, weten zij dat er grote
behoefte is aan financiering om deze controversiële
kwesties te bestrijden.
In 2010 organiseerde we een fotowedstrijd waarbij we
mensen uitnodigden om foto’s in te sturen die braken
met conventionele ideeën over mediterrane vrouwen.
Tijdens een diner op een fondsenwervingsgala werd
de winnaar uitgeroepen, wat ontzettend succesvol was
in termen van opkomst en fondsenwerving. Met de opbrengsten konden we meer dappere vrouwenrechtenactivisten uit het mediterrane gebied ondersteunen.”

www.medwomensfund.org/en/Presentation.html

Wat?
Het Mediterranean Women's Fund (MWF) werd in 2008 opgericht om
de vrouwenbeweging in het mediterrane gebied te versterken. MWF
verstrekt subsidies aan vrouwengroepen die werken op het gebied van
seksuele en reproductieve rechten en aan die groepen die het religieuze,
culturele en politieke patriarchaat bestrijden en uitdagen.
De winnende foto van de MWF’s fotowedstrijd 2010,
gemaakt door Arno Brignon

Waarom?
Vrouwengroepen uit de mediterrane regio hebben gebrek aan voldoende fondsen en ze hebben te maken met politieke belemmeringen.
Door subsidiering en begeleiding draagt het Mediterranean Funds bij
aan de opbouw van sterkere vrouwenbewegingen in conservatieve
samenlevingen waar het fundamentalisme groeit.

Wat nu?
Vanwege de politieke veranderingen in de regio in 2011, wil het MWF
een strategische bijeenkomst houden voor vrouwenrechtenactivisten in
Egypte, Tunesië en Algerije. Ook wil het deelnemen aan bijeenkomsten
met fondsen in Algerije om te bespreken hoe vrouwengroepen in de
huidige context beter ondersteund kunnen worden. MWF zal ook
spoedsteun bieden aan vrouwenrechtenactivisten die risico lopen
vanwege hun betrokkenheid in de strijd voor democratie.
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Het Nepalese Madhesi-meisje Pratima Vaishyan (tweede van rechts) neemt met vrijwilligers van de Fatima
Foundation deel aan het ‘Jongeren voor Vrede en Re-integratie’-programma. De Fatima Foundation
ondersteunt de participatie van vrouwen uit etnische en religieuze minderheden in vredesopbouw en in
de politiek.
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filantropie
beïnvloeden
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Het versterkende effect
van Mama Cash
Mama Cash streeft ernaar middelen te genereren voor mensenrechtenorganisaties van vrouwen, meiden en transgenders
wereldwijd. Bovenop het werven van fondsen voor onze eigen begroting, werken we er ook aan dat er nieuwe fondsen investeren
in vrouwenrechten en feministische bewegingen in het algemeen,
en hierdoor versterken we het effect van ons werk wereldwijd.
We gebruiken verschillende strategieën om dit te realiseren. We
vragen aandacht voor het belang van fondsen voor activisme voor
vrouwen-, meiden- en transgenderrechten. We nemen deel aan
strategische dialogen en belangenbehartiging met onze collegafondsen. We moedigen nieuwe fondsen aan om met ons mee te
doen in het realiseren van sociale rechtvaardigheid door filantropie. En, nog belangrijker, we verschuiven de traditionele machtsdynamiek van fondsen en subsidiënten door vrouwengroepen en
activisten uit te nodigen aan de besluitvormingstafel, waar ze hun
wensen kunnen formuleren en het financieringsproces kunnen
beïnvloeden. Tot slot delen we ook onze expertise over een mensenrechtelijke en sociale rechtvaardigheidsbenadering bij het verstrekken van subsidies. Hieronder beschrijven we een aantal
belangrijke initiatieven die we in 2010 ontplooiden om invloed uit
te oefenen op de filantropie in Europa en daarbuiten.

Bewustwording op gang brengen:
hoe steunen Europese fondsen vrouwen
en meiden?
Waarin investeren Europese fondsen hun middelen en hoe en tot
op welke hoogte richten Europese fondsen zich op vrouwen en
meiden? In 2010 liet Mama Cash onderzoek uitvoeren om meer
licht te werpen op de omvang, verspreiding en variëteit van de investeringen van Europese fondsen in vrouwen en meiden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Foundation Center (New York)
en Weisblatt & Associés (Parijs), in samenwerking met het
European Foundation Centre (EFC). Het is het eerste onderzoeksproject in zijn soort, ontworpen om kennis en data te genereren
over de investeringen van Europese fondsen in vrouwen en meiden én om nieuw leiderschap en middelen te mobiliseren voor dit
gebied. De voorlopige resultaten van het onderzoek laten zien dat
37% van de fondsen die reageerden op onze vragenlijst, een of
meer subsidieprogramma’s of programmatische activiteiten hebben die speciaal bedoeld zijn om ten goede te komen aan vrouwen en meiden.
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Dit laat zien dat er een significant bewustzijn is met betrekking tot
het belang van financiering voor vrouwen en meiden. Het onderzoek laat eveneens zien dat 90% van de respondenten, ongeacht
hun huidige niveau van toezegging, omvang of locatie, interesse
toonden in ten minste enkele kwesties gerelateerd aan vrouwen
en meiden, vooral op het gebied van geweld, armoede en toegang tot onderwijs. Maar tegelijkertijd kwamen we er (door analyses van meer dan 9.100 subsidies verstrekt door 42 fondsen)
achter dat het bedrag dat uiteindelijk toegewezen werd aan subsidies voor vrouwen en meiden maar 4,8% van de totale subsidieverstrekkingen besloeg.
De kloof tussen interesse en investeringen laat ons zien dat er potentieel en mogelijke motivatie is onder Europese fondsen om meer
fondsen beschikbaar te stellen aan vrouwen en meiden. Mama
Cash hoopt deze resultaten in te kunnen zetten in haar werk binnen
de gemeenschap van Europese fondsen. We willen fondsen aanmoedigen om meer programmatisch werk en meer subsidies te implementeren die ten goede komen aan vrouwen en meiden.

Strategische dialoog: mobiliseren van middelen voor vrouwenrechtenorganisaties en
-bewegingen in Europa en het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten (GOS)
In oktober 2010 kwamen ongeveer 65 vertegenwoordigers van
vrouwenrechtengroepen, vrouwenfondsen en andere donoren vanuit Centraal-, Oost- en Zuidelijk Europa en de Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) samen voor een driedaagse bijeenkomst.
De conferentie was georganiseerd door de Association for Women’s
Rights in Development (AWID) en het International Network of
Women’s Funds (INWF). Een aantal donoren, onder wie Mama
Cash, hielp met het organiseren en subsidiëren van het evenement.
De bijeenkomst richtte zich op de vraag hoe vrouwenrechtenorganisaties op een creatieve en slimme manier de middelen kunnen
mobiliseren die ze nodig hebben. Een strategische belangrijke
vraag, omdat veel donoren Centraal- en Oost-Europa en de Gemenebest van Onafhankelijke Staten zien als een gebied dat geen
hoge prioriteit heeft als het gaat om het bevorderen van vrouwenrechten. De bijeenkomst bracht activisten met zeer verschillende
komaf met elkaar in contact, en stelde hen in de gelegenheid hun
onderlinge relaties te versterken. Vrouwenrechtenorganisaties,

vrouwenfondsen en andere fondsen bespraken strategieën voor
het aantrekken van geld voor beter ondersteunde en meer duurzame vrouwenbewegingen in de regio.

Belangenbehartiging binnen donorgemeenschappen
In maart 2010 ondersteunde Mama Cash een paneldiscussie bij
de UN-Commission on the Status of Women in New York (samen
met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Hivos en AWID). Deze
bijeenkomst had als doel een strategische discussie aan te wakkeren over het Millennium Development Goal 3 (MDG3) Fonds en
leidde tot een call for action in de richting van regeringen overal
ter wereld.
Tijdens een bijeenkomst van de Council of Foundations in april 2010
in de Verenigde Staten nam Mama Cash deel aan een panel over
sociale rechtvaardigheid (‘Verandering niet liefdadigheid – mobilisatie
van middelen voor sociale rechtvaardigheid’) , mede georganiseerd
door de Ford Foundation. Op de jaarvergadering van het European
Foundation Centre (EFC) in Brussel, juni 2010, organiseerde
Mama Cash de sessie ‘Fondsensteun voor Vrouwen en Meiden:
bevindt Europa zich in de voorhoede?’. Mama Cash-directeur Nicky
McIntyre nam hier ook zitting in het panel ‘Meiden Tellen Mee: Holistische Oplossingen voor Duurzame Resultaten’.
Mama Cash speelde ook een actieve rol in 2010 in het samenbrengen van een groep donoren die investeren in sociale rechtvaardigheid om Ariadne Nederland te vormen, de Nederlandse
afdeling van het Ariadne-netwerk. Dit Europese netwerk van fondsen voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid biedt een
coördinatiecentrum en een interactieve portal om fondsen in staat
te stellen informatie, strategieën en best practices te delen, zodat
de impact van de subsidies vergroot kan worden.

Donoren en activisten bijeenbrengen:
middelen voor de mensenrechten van
sekswerkers mobiliseren
Donoren en sekswerkactivisten vanuit de hele wereld kwamen in
december 2010 bijeen in Amsterdam voor een historische bijeenkomst, georganiseerd door Mama Cash en het in de Verenigde
Staten gevestigde Sexual Health and Rights Project van het Open
Society Institute. De aanwezigen besloten de handen ineen te
slaan en onder de noemer Collaboration to Advance Human
Rights of Sex Workers gezamenlijk te gaan proberen nieuwe middelen te genereren voor sekswerkersrechten en op te komen voor
een mensenrechtelijke benadering van sekswerkersbewegingen.
Deze samenwerking tussen donoren en sekswerkactivisten is ongehoord. Een van de eerste geplande acties voor 2011 is het opzetten van een fonds dat nieuwe middelen gaat aantrekken voor
organisaties die door sekswerkers worden geleid en die kiezen
voor activisme vanuit een mensenrechtelijke benadering. Het
fonds zal financiële steun bieden voor structurele kosten, capaciteitsopbouw en crisisrespons. In de geest van ‘niets voor ons
zonder ons’ zullen sekswerkers de spil gaan vormen waar het
nieuwe fonds om draait.

Nicky McIntyre: “Tijdens de bijeenkomst werd
veel vertrouwen opgebouwd. Tegen het einde
omarmde iedereen het idee van een gezamenlijk subsidieproces waarbij sekswerkers aan
het stuur staan. Dit is werkelijk historisch te
noemen. We hebben allen het gevoel dat dit
nieuwe fonds een significante bijdrage zal leveren aan een verschuiving in de relatie tussen
donoren en sekswerkers. Het zal in de beide gemeenschappen expertise en kennis opbouwen
als het gaat om activisme en mobilisatie van
middelen. En belangrijker nog, het zal ruimte
bieden aan de regionale opbouw van een beweging op een schaal die voorheen ondenkbaar was.”

Delen van onze expertise: samenwerken
als partners met andere donoren
In april 2010 nodigde de Oak Foundation, een privaat fonds, gevestigd in Zwitserland en een van onze huidige institutionele donoren, Mama Cash uit om een gender workshop te houden om
Oak te helpen in het integreren van een meer gender-gevoelige
focus in hun programmatische werk. In het interview op de volgende pagina kun je lezen over de impact die dit had.
Sfeerbeeld van de AWID/INWF-bijeenkomst ter versterking van
de vrouwenbeweging in Europa en het GOS
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Florence Tercier Holst-Roness

“We streven naar een genderfocus in al onze programma’s”
interview Kathleen Cravero-Kristoffersson en
Florence Tercier Holst-Roness, Oak Foundation
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Wat?
De Oak Foundation is een
filantropische organisatie,
gevestigd in Zwitserland.
Oak investeert financiële
middelen in mondiale, sociale
en milieukwesties, waaronder
vrouwenkwesties. Kathleen
Cravero-Kristoffersson is de
president van de Oak Foundation en Florence Tercier
Holst-Roness is manager
van het vrouwenzakenprogramma.

Waarom?
Kathleen en Florence hadden
beiden een sterke genderfocus toen ze twee jaar geleden
aangesteld werden bij de Oak
Foundation. Voortbouwend
op de openheid voor vrouwenonderwerpen die al bestond binnen de organisatie,
begonnen zij met een proces
om genderaspecten tot een
overkoepelend thema in de
programma’s te maken. Hun
motivatie: “Vrouwen vormen
de helft van de bevolking van
de wereld! Als je ze negeert,
dan mis je de kans het potentieel van vrouwen aan te
boren, bijvoorbeeld op het
gebied van het tegengaan
van kindermishandeling, dakloosheid of milieuvervuiling.”

Wat nu?
Naar aanleiding van de genderworkshop van Mama Cash
werkt Florence nu samen met
andere medewerkers van Oak
om een gendergevoelige benadering te ontwikkelen en toe
te passen in hun subsidieverstrekking.

“In mei 2010 vroegen we een groep eminente
Russische mensenrechtenverdedigers wat hun prioriteiten waren op het gebied van vrouwenrechten.
Ze keken ons verbaasd aan, want in hun ogen is er
eigenlijk maar één vrouwenrechtenkwestie, en dat
is huiselijk geweld. Vervolgens wezen wij erop dat
de kwaliteit van hun werk verder zou toenemen als
zij alle genders zouden betrekken. Het is niet onze
ambitie om de manier waarop dergelijke grassrootsorganisaties werken te veranderen, of om onze
ideeën aan hen op te dringen, want het is een organisch proces. Maar we hopen wel dat hun bewustzijn en gevoeligheid ten opzichte van genderKathleen Cravero-Kristoffersson
kwesties zal toenemen.
Mama Cash is belangrijk geweest voor ons fonds doordat ze onze ontluikende aandacht
voor vrouwenrechten en genderkwesties stimuleert en aanscherpt. Oak subsidieert Mama
Cash, maar leert ook van haar. Mama Cash speelt een belangrijke rol in het informeren van
donoren, vanuit haar jarenlange ervaring met en toewijding aan vrouwenrechtengroepen.
Zodoende nodigden we Mama Cash uit om in april 2010 een workshop te leiden voor ons
personeel, om een genderfocus te introduceren in Oak-programma’s.
Drie Mama Cash-medewerkers hielpen ons middels praktische oefeningen met het verkennen van genderconcepten in ons werk. Ze nodigden onze medewerkers uit om aanvraagformulieren te analyseren die subsidiënten bij ons hadden ingediend en om kritische vragen te
formuleren zodat een ‘genderblind’ project veranderd kon worden in een ‘gendertransformerend’ project. Met andere woorden: ze vroegen ons te kijken naar projecten die genderaspecten negeerden en daagden ons uit te onderzoeken of we deze projecten zo konden
veranderen dat ze gender niet alleen zouden ‘meenemen’, maar ook werkelijk een positief
effect zouden hebben op het creëren van meer rechtvaardige relaties.
Zo bespraken we een aanvraag voor een subsidie om een museum te beginnen dat gewijd
zou zijn aan een bekende mensenrechtenverdediger. Mama Cash vroeg ons: ‘Waarom vragen jullie de subsidiënt niet hoe vrouwen en meiden een bijdrage hebben geleverd aan de
doelen van de mensenrechtenactivist? Of waarom niet details erbij betrekken over het leven
van zijn vrouw, die ook een bekende mensenrechtenactivist was?’
De Oak-medewerkers waren ontzettend enthousiast en veel collega’s vertelden ons dat de
oefeningen eyeopeners waren. De meesten hadden niet eerder aandacht gehad voor de positie van vrouwen, meiden of transgenders bij het beoordelen van, zeg, een aanvraag voor
een milieuproject. Maar ze zeiden ook dat er behoefte was aan verdere begeleiding om deze
nieuw verworven kennis daadwerkelijk toe te gaan passen.
We kozen ervoor twee Oak-programma’s met elkaar te verbinden, het internationale mensenrechtenprogramma en het vrouwenzakenprogramma, want de onderwerpen waar deze
programma’s zich op richten liggen dichtbij elkaar. Samen keken de medewerkers naar de
genderaspecten in projecten waar we reeds subsidie aan hebben toegekend en projecten
waarvoor subsidieaanvragen zijn binnengekomen. Het idee is om geleidelijk een genderperspectief te laten doordringen in onze mensenrechtensubsidies, en vice versa. Onze gezamenlijke reis naar Rusland, en de daaropvolgende samenwerking op het gebied van
genderaspecten in projecten die wij in die regio subsidiëren, zijn eerste stappen in dit beginnende proces richting het integreren van een genderperspectief in al onze programma’s.”
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donateurs
in actie voor
Mama Cash

Vera Hordijk deed mee aan de Campagne 88 dagen. Begin
2010 fietste ze 880 kilometer in Thailand en zamelde hiermee
€1.125 in voor vrouwen- en meidenrechten.
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donateurs in actie

Steun van particuliere donateurs is cruciaal,
wil Mama Cash haar werk blijven doen.
Kleine donaties, grote donaties en alles wat
er tussenin ligt, stellen ons in staat om
flexibel en ontvankelijk te reageren op de
behoeften van de groepen die we ondersteunen, donoren, partners en collega’s.
We zijn de donateurs die heel hard werken in
hun eigen netwerken in het bijzonder dankbaar. Dit deden ze niet alleen om geld in te
zamelen, maar ook om de zichtbaarheid van
Mama Cash te vergroten en om meer aandacht en enthousiasme te genereren voor
het belang van het ondersteunen van de
mensenrechten van vrouwen, meiden en
transgenders. Het doorzettingsvermogen, de
toewijding en de moed van onze donateurs
blijven ons verbazen en zijn indrukwekkend.

Wilde fietstocht
Vera Hordijk nam deel aan de Mama Cash Campagne
88 dagen die liep van december 2009 tot en met
8 maart 2010. Geïnspireerd door het thema van de
campagne ‘Go Wild for Women’s Rights!’, sprong Vera
enthousiast op haar fiets. In Thailand!
“Mijn doel was om 888 kilometers te fietsen en daarmee ongeveer €888 in te zamelen voor vrouwenrechten. Van tevoren
vroeg ik mijn vrienden en familie om me per kilometer te
sponsoren. Op 8 februari, begon ik in Chiang Mai en iets
minder dan een maand later kwam ik aan in Bangkok. Ik heb
onderweg zoveel leuke mensen ontmoet: elke minuut van de
trip was fantastisch!

In 2010 ontwikkelden onze supporters
ongelofelijk creatieve activiteiten om geld
in te zamelen voor Mama Cash. Ze deden
dit binnen de context van Mama Cashcampagnes én op eigen initiatief, gedurende
het jaar.
Op de volgende pagina’s stellen we graag
onze inspirerende en geïnspireerde donateurs
Vera, Marjolein, Selma, Sandrine, Lyda en
hun vrienden aan je voor, die allen in 2010 op
innovatieve wijze bijdroegen aan Mama Cash.

Voordat ik vertrok, zorgde Mama Cash ervoor dat ik contact
kreeg met de Committee for Asian Women in Bangkok. Deze
organisatie verwelkomde mij in hun kantoor, waar ik leden uit
zes verschillende landen ontmoette: Japan, de Filipijnen,
Nepal, Burma, Maleisië en Thailand. Ze kwamen daar samen
om te praten over hun toekomstplannen en ook om Internationale Vrouwendag samen te vieren.
Deze krachtige vrouwen nodigden me uit om met hen mee te
gaan naar de vrouwenrechtendemonstratie die ze mede hadden georganiseerd in Chiang Mai. Ik vond het zo bijzonder
dat ik mee mocht doen! Veel vluchtelingenvrouwen namen
deel aan de viering. Het was inspirerend om te zien hoe dapper ze opkwamen en demonstreerden voor hun rechten.”
Tegen de tijd dat Vera aankwam in Bangkok had ze €1.125
ingezameld voor de rechten van vrouwen en meiden.
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Wandelen
voor Mama Cash
In september liepen twintig sportieve vrouwen drie
dagen lang langs de Nederlandse kust. Van Meijendel
naar Oud Velzen, over het strand en door het mulle
zand van de duinen. Blaren en vermoeidheid namen
Marjolein Poot en haar negentien medeloopsters
voor lief tijdens de tocht van 81 kilometer.
“Mijn goede vriendin Yvonne en ik kwamen op het idee voor
de tocht. Al snel waren we met twintig vrouwen. We vonden
sponsors in onze omgeving en we gingen op weg.
De trektocht was zwaar! Maar het was een hele mooie
ervaring. Het gaf een goed gevoel dat we met het bedrag
dat we bij elkaar hebben gewandeld iets voor andere
vrouwen kunnen beteken.

dat het een organisatie moest zijn die zich inzet voor
vrouwen. Het liefst een organisatie met een mondiaal bereik
en een brede blik; een organisatie die vrouwen in staat stelt
zich te ontwikkelen en de kansen te krijgen die ze verdienen.
Mama Cash dus!”

We spraken uitgebreid met elkaar over het goede doel
waarvoor we zouden lopen. We waren het er snel over eens

Met de wandeling zamelden Marjolein en haar vrienden
€5.000 in voor Mama Cash.

Lions Club Wijn Actie
Selma Mogendorff van de Lions Club Kromme Rijn organiseerde een wijnveiling voor het netwerk van de Lions
Club. Honderden flessen wijn werden verkocht en een
percentage van elke verkoop ging naar Mama Cash.
“Onze vrouwenclub organiseert elk jaar acties om geld te
werven voor goede doelen”, vertelt Selma Mogendorff, lid
van de Lions Club Kromme Rijn.
“Als voorzitter van de Goede Doelen commissie heb ik
Mama Cash als één van de goede doelen voorgesteld.
Bij mijn afscheid als huisarts vorig jaar had ik mijn gasten
gevraagd een bijdrage te geven aan Mama Cash. Deze actie
lag nog vers in het geheugen van de clubleden en men was
meteen enthousiast. Wat de commissie ook bijzonder vond,
was dat toen Mama Cash haar 25-jarig lustrum vierde, ze de
gelden daarvoor niet aan uitbundig feestvieren besteedde,
maar voor vrouwenrechtenprojecten reserveerde.

De keuze voor Mama Cash was dan ook snel gemaakt.
We hebben honderden flessen wijn verkocht aan mensen uit
ons netwerk. Van elke verkochte fles wijn ging een bepaald
percentage in de pot voor Mama Cash.”
De wijnactie leverde in totaal €2.000 op voor Mama Cash.
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“Ik steun Mama Cash
omdat zij bewegingen
ondersteunt die streven
naar verandering”
interview Sandrine Ulenberg
38

Sandrine Ulenberg werkt als bioloog voor het
Zoölogische Museum van de Universiteit van
Amsterdam. Sinds de begindagen ondersteunt
ze Mama Cash met een maandelijkse donatie.
Recentelijk maakte ze Mama Cash begunstigde
van haar testament.
“Vanaf de oprichting in 1983, was ik een enthousiaste supporter van Mama Cash.
Ik leerde het vrouwenfonds kennen in de tachtiger jaren, gedurende de onstuimige jaren van de tweede feministische golf in Nederland. Ik voelde me heel erg
onderdeel van die beweging. Ik ging naar vrouwencafés en discussieerde en debatteerde urenlang over vrouwenrechtenonderwerpen! De zakelijke en professionele visie op vrouwenrechten van Mama Cash viel me meteen op.
Mama Cash zei namelijk: “Kijk, als we echt gelijkheid en vooruitgang willen bereiken voor vrouwen, dan hebben we geld nodig.” En dat is helemaal waar. Dat is
nog steeds zo. Ik vind het heel goed hoe Mama Cash een pragmatische benadering combineert met progressieve idealen, door het ondersteunen van vrouwen,
onder wie lesbiennes, transgenders en sekswerkers, overal waar zij te maken
hebben met discriminatie. En zij zoekt naar eenzelfde onafhankelijke geest en
ambitie bij de groepen die ze ondersteunt. Mama Cash is geen charitatieve organisatie – ze ondersteunt bewegingen die streven naar verandering.
Vorig jaar besloot ik Mama Cash de begunstigde van mijn testament te maken.
Met andere woorden, als ik kom te overlijden, dan zal dit vrouwenfonds mijn geld
en bezittingen erven. Het leek me een natuurlijke keuze om mijn verbintenis met
Mama Cash op deze manier uit te breiden.
Hoewel ik zelf geen kinderen heb, vind ik het wel ontzettend belangrijk om vrouwen en kinderen te ondersteunen. Vooral zij hebben te maken met uitsluiting en
discriminatie. Mijn vader, een aardige en progressieve man, reisde veel voor zijn
werk. Als hij thuis kwam, dan praatte hij met zijn kinderen over de onrechtvaardige situatie van vrouwen en kinderen in de landen die hij bezocht. Als familie
hadden we een sterk geloof in sociale rechtvaardigheid en gelijkheid voor vrouwen. Zorg voor ‘de ander’ was een terugkerend onderwerp van gesprek aan
tafel toen ik opgroeide.
Doordat ik mijn erfenis aan Mama Cash schenk, heb ik het gevoel dat ik de familietraditie voorzet. Niet via mijn nageslacht, maar door bij te dragen aan een betere wereld voor vrouwen en meiden. Ik twijfel er niet aan dat mijn nalatenschap
een positieve bijdrage zal leveren aan verandering voor vrouwen en meiden. Ik
vertrouw Mama Cash volkomen, zij biedt namelijk waar voor haar geld.”
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“Ik bewonder de krachtige
standpunten en het lef
van Mama Cash”
Grenzen verleggen in het Noorden

40

Het ‘Noordelijk Initiatief voor Mama Cash’ is een
fondsenwervingsinitiatief in het noorden van Nederland, opgezet door een groep feministen die Mama
Cash actief ondersteunen. We laten de drijvende
kracht achter dit initiatief, Lida van den Broek, aan
het woord over haar motieven, ideeën en hoop.
“Ik sta totaal achter de principes en visie van Mama Cash en ben erdoor geïnspireerd. Mama Cash is uniek in haar keuze vrouwenrechtengroepen te ondersteunen die het lef hebben om zich uit te spreken vanuit de marges van de
feministische beweging, zoals transgenders, lesbiennes en sekswerkers.

Wat?
Het Noordelijk Initiatief voor
Mama Cash is een groep van
acht feministen die in de
noordelijke provincies van
Nederland wonen en die zich
actief inzetten voor Mama
Cash. In 2010 organiseerden
ze twee fondsenwervingsevenementen voor Mama
Cash: een feministische
wandeling door de stad
Groningen en een boekenbeurs.

Waarom?
Mama Cash ondersteunt
vrouwengroepen die grenzen
verleggen binnen de mondiale
vrouwenbewegingen.
Het Noordelijk Initiatief hoopt
deze creatieve benadering te
verbreden en te ondersteunen
in de noordelijke provincies
van Nederland.

In de tachtiger jaren was ik een van de oprichters van Mama Cash en ik ben altijd
heel actief geweest in de vrouwenbeweging. Toen ik zeven jaar geleden van Amsterdam naar een dorpje in het noorden verhuisde, op zoek naar een rustigere levensstijl, zette ik een noordelijke supportgroep voor Mama Cash op. Ik vond het
belangrijk om persoonlijk betrokken te blijven bij vrouwenrechten en om meer in
het algemeen, fondsen te werven voor Mama Cash in de noordelijke provincies
van Nederland.
Samen met zeven andere feministen – onder wie twee voormalige bestuursleden
van Mama Cash – organiseerde het Noordelijk Initiatief in 2004 het eerste fondsenwervingsevenement voor Mama Cash. We nodigden bezoekers uit om geld te
doneren aan verschillende Mama Cash-projecten. In de afgelopen jaren heeft zich
een constante stroom bezoekers aan onze evenementen opgebouwd.
Aangemoedigd door deze resultaten, organiseerden we verscheidene fondsenwervingsactiviteiten en netwerkbijeenkomsten in 2010. Op 7 maart organiseerden
we een feministische wandeling door de stad Groningen, iets wat een groot succes was. Veertig mensen liepen mee. We brachten hen naar veel plekken in de
stad die interessant zijn voor vrouwen. Zoals het huis waar de eerste vrouwelijke
doctor in Nederland, Aletta Jacobs, woonde, en een vrouwenopvanghuis voor
vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt.
Tijdens onze jaarlijkse boekenbeurs op 25 november, hebben we ook geld ingezameld voor Mama Cash. Mensen konden een bod uitbrengen op boeken die
leden van het Noordelijk Initiatief hadden gedoneerd uit hun privécollectie. We
waren blij verrast toen de Universiteit van Groningen ook besloot om vrouwenrechten te ondersteunen door de opbrengst van hun kerstboekenbeurs te doneren aan Mama Cash.

Wat nu?
In 2011 houdt het Noordelijk
Initiatief een bijeenkomst over
vrouwen en geld. Kwesties zoals
pensioenen, beleggingen en
erfenissen zullen worden
besproken en geanalyseerd.
Een deel van het geld van de
verkoop van kaartjes zal worden
gedoneerd aan Mama Cash.

Ik hoop dat er in de toekomst veel regionale Mama Cash-supportgroepen zullen
ontstaan die ons voorbeeld zullen volgen.”
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We zeiden dat we ongeveer honderd subsidies van in totaal 3,2 miljoen euro zouden
verstrekken aan vrouwengroepen
en vrouwenfondsen wereldwijd.
• We hebben 96 subsidies verstrekt aan 95 vrouwenrechtenorganisaties en vrouwenfondsen in 60 landen. In totaal
investeerden we €3.201.000. Dat is 7% meer dan in 2009.
• 11 van de 96 subsidies betroffen meerjarensubsidies en 61%
van de toegekende subsidies was groter dan €25.000.

We zeiden dat we de nieuwe koers die we
in 2009 met ons strategische financieringsprogramma insloegen verder zouden uitdiepen en bestendigen.
• We richtten ons op het bieden van structurele steun aan
vrouwengroepen en -fondsen. 83% van de subsidies die we
in 2010 verstrekten had geheel of gedeeltelijk betrekking op
structurele steun. 47% van alle subsidies was geheel gericht
op algemene steun, 36% betrof een combinatie van structurele
subsidie en projectsubsidie.
• We scherpten ons nieuwe begeleidings- en ondersteuningsprogramma aan. We werkten nauw samen met de groepen
die we ondersteunen, wisselden kennis uit over effectieve
strategieën en brachten groepen in contact met elkaar en
met nieuwe donoren.
• We begonnen met het implementeren van ons nieuwe
raamwerk voor samenwerking met lokale en regionale
vrouwenfondsen.
• We lanceerden een nieuw adviesnetwerk van vrouwenrechtendeskundigen die ons ondersteunen met hun kritische
inzichten.

Onze resultaten in 2010:
21 hoogtepunten

We zeiden dat we onze inkomsten zouden
verhogen naar €6.220.000, een bescheiden
stijging van 4,3% ten opzichte van 2009.
• In 2010 bedroegen onze inkomsten €7.376.555 (tegen
€5.804.259 in 2009). Deze forse toename van maar liefst 27%
is te danken aan een meerjarengift van het Nan Lombaers/
Els Huijser Fonds.
• We ontvingen een eerste subsidie van de Arcus Foundation,
alsook nieuwe meerjarensubsidies van de Oak Foundation en
Irish Aid. Bovendien kreeg de Hivos Alliantie, waar Mama Cash
deel van uitmaakt, een vijfjarensubsidie van de Nederlandse
overheid (het zgn. MSF II-programma).
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Mama Cash ontving ook een genereuze structurele subsidie
van de Ford Foundation.
• Onze campagne ‘Go Wild for Women’s Rights!’ resulteerde
in 1.866 donaties die gezamenlijk €180.000 bedroegen.
De kortlopende ‘Dit jaar nog’-campagne van eind 2010 bracht
meer dan €140.000 op voor vrouwenrechten.

We zeiden dat we netwerken zouden
bouwen en kennisuitwisseling onder
vrouwenrechtenorganisaties en partnerorganisaties zouden stimuleren.
• We investeerden in een driedaagse bijeenkomst in Georgië
waar meer dan 65 activisten en institutionele donoren uit
Europa en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten
bijeenkwamen. Het doel: het bespreken en verder ontwikkelen
van strategieën om meer fondsen te genereren voor vrouwenrechten in de regio.
• We co-financierden het African Feminist Forum in Senegal en
zorgden ervoor dat gemarginaliseerde vrouwen deelnamen en
dat hun issues op de agenda kwamen.
• We waren betrokken bij de organisatie van een bijeenkomst
van donoren en sekswerkactivisten uit de hele wereld, in
december 2010 in Nederland. Gezamenlijk formuleerden zij
strategieën om een mensenrechtenbenadering van de
wereldwijde sekswerkersbeweging te bevorderen.

We zeiden dat we meer instrumenten voor
leren en evalueren zouden ontwikkelen.
• Het programmateam begon in 2010 met het creëren van een
raamwerk ‘leren en evalueren’, om zo beter de veranderingen
te kunnen vastleggen die vrouwen-, meiden- en transgendergroepen tot stand weten te brengen in sociale bewegingen,
normen en attitudes en het dagelijkse leven.
• We ontwikkelden nieuwe instrumenten om de voortgang van
onze vrouwengroepen te volgen en om hen beter te kunnen
ondersteunen bij het evalueren van hun eigen prestaties.

dit onderzoek worden in 2011 gepresenteerd. Een tipje van de
sluier: het onderzoek signaleert een ongelijkheid tussen de
mate van interesse in het financieren van vrouwen en meiden
en de daadwerkelijke investeringen. Dit biedt kansen waar het
gaat om het laten toenemen van investeringen van Europese
fondsen in vrouwen en meiden.
• Mama Cash nam deel aan diverse donorpanels, waaronder die
van de jaarvergaderingen van de Council on Foundations, het
European Foundation Centre en de UN Commission on the
Status of Women.

We zeiden dat we meer aandacht zouden
vragen voor vrouwen- en meidenrechten.
• In 2010 werd Mama Cash 95 keer genoemd in een breed
scala van Nederlandse media (met een gezamenlijk bereik
van meer dan acht miljoen lezers, kijkers en luisteraars).
• Op 9 maart portretteerde de Nationale Postcode Loterij
een van onze vrouwengroepen in NRC Next. De loterij bood
Mama Cash eveneens uitzendtijd aan in de vorm van een
optreden bij het televisieprogramma Koffietijd, dat werd
uitgezonden op 8 december.
• We startten met een serie online exposities, te beginnen met
‘Out from Under’, over de mondiale beweging voor de rechten
van sekswerkers.

We zeiden dat we onze online zichtbaarheid
en impact zouden vergroten.
• In 2010 nam het aantal bezoekers op onze Nederlandse
en Engelse websites opnieuw toe. Deze bezoekers kwamen
letterlijk uit alle mogelijke windstreken; op vier landen na
waren alle landen ter wereld in onze bezoekersstatistieken
vertegenwoordigd.
• Mama Cash werd genoemd en gelinkt op ongeveer 1200
andere websites; een toename van 50% ten opzichte van
2009.
• Het aantal fans op onze Facebook-pagina groeide van 200
naar 736, het aantal volgers op Twitter van 50 naar 374.
Onze Facebook wall biedt een podium aan verschillende
gemeenschappen van subsidiënten, donoren en supporters.

We zeiden dat we zouden streven naar meer
financiering voor vrouwen- en meidenrechten
wereldwijd.
• Mama Cash liet een onderzoek uitvoeren naar de omvang en
diversiteit van investeringen van Europese fondsen in vrouwen
en meiden, om zo meer handvatten te krijgen voor strategieën
om de filantropische sector te beïnvloeden. De resultaten van
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Maak kennis met
Mama Cash
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Maak kennis met Mama Cash
Oprichters van Mama Cash
Lida van den Broek
Dorelies Kraakman (1946-2002)
Tania Leon (1944-1996)
Marjan Sax
Patti Slegers

Bestuursleden
Marjo Meijer (co-voorzitter)

Nederland

Anastasia Posadskaya-Vanderbeck (co-voorzitter) Rusland/Verenigde Staten
Eveline de Jong (penningmeester)

Nederland

Cecilia Alemany (lid sinds augustus 2010)

Uruguay

Lin Chew

Singapore/Hong Kong

Jessica Horn

Oeganda/Sierra Leone

Marijke Kuijpers

Nederland

Barbara Limanowska

Polen

Idelisse Malavé

Puerto Rico/Verenigde Staten

Myra ter Meulen

Nederland

Geetanjali Misra

India

Adviesnetwerk subsidieprogramma
Angelika Arutyunova

Oezbekistan/Verenigde Staten

Ivana Calle Rivas

Bolivia

Jelena Djordjevic

Servië

Anna Kirey

Kyrgyzstan

Martha Sanchez

Mexico

Undarya Tumursukh

Mongolië

Perla Vasquez

Mexico

Muthoni Wanyeki

Kenia

Managementteam
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Nicky McIntyre

Directeur/ interimmanager Fondsenwerving & Communicatie
(tot april 2010)

Annie Hillar

Manager Programma’s

Eefke Langendonk

Manager Fondsenwerving & Communicatie (vanaf april 2010)

Janet Zeegers

Manager Financiën & Administratie

Afdeling Programma’s
Ellen Ambags

Junior programmamedewerker Azië en de Pacific

Carol Angir

Programmamedewerker voor Stem

Azita Azargoshasb

Programmamedewerker voor Geld

Gabriëlle de Kroon

Junior programmamedewerker

Barbara Lotti

Junior programmamedewerker Afrika en het Midden-Oosten

Chantelle de Nobrega

Junior programmamedewerker, trainee

Tamara Pels Idrobo

Junior programmamedewerker Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied (interim)

Sophia Sakhanberidze

Junior programmamedewerker Europa en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten

Alejandra Sardá

Programmamedewerker voor Vrouwenfondsen

Esther Vonk

Programmamedewerker voor Lichaam

Afdeling Fondsenwerving & Communicatie
Esther Arp

Medewerker fondsenwerving particulieren

Sarah van Brussel

Junior medewerker nieuwe communicatie

Janine van Doorn

Medewerker fondsenwerving particulieren; databeheerder

Yolanda Jansen

Senior medewerker fondsenwerving particulieren

Susan Jessop

Senior medewerker fondsenwerving institutionele donoren

Esther Lever

Medewerker fondsenwerving institutionele donoren

Desiree Mullenders

Junior medewerker fondsenwerving particulieren

Liz van Omme

Senior communicatiemedewerker

Ingrid Verver

Communicatiemedewerker

Afdeling Financiën & Administratie
Anne Assehn

Financieel medewerker

Sarah Clifton

Medewerker databeheer

Titia van der Hoek

Office manager

Anne Jong

Financieel assistent

Kim Lam

Secretariaatsmedewerker

Marijke Marica

Algemeen assistent

Liesbeth Schipper

Directie-assistent

Hanneke Timmer

HR-adviseur

Vertrokken in 2010
Gita Beker Busjeet

Programmamedewerker voor Leren & Evalueren

Antje Fierens

Junior programmamedewerker

Elise le Guil

Junior programmamedewerker

Silke Heumann

Programmamedewerker

Ewa Szepietowska

Coördinator evenementen

Dorien Verbeek

Programmamedewerker voor Lichaam (interim)
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Vrijwilligers en stagiaires
Anneke Bloemen

Stagiaire communicatie

Maria Breure

Vrijwilliger programma’s

Karin van Duijnhoven

Vrijwilliger secretariaat

Maxime Look

Vrijwilliger databeheer

Paulette van ’t Veer

Vrijwilliger databeheer

Sylvia Wolters

Vrijwilliger databeheer

Docenten financiële cursussen ‘Vrouwen, geld en idealen’
Pit Gooskens

PIT Gestalttherapie & Life Planning

Trèske Heere

Wijs & Water - money en life coaching

Marijke Kuijpers

Onafhankelijk financieel adviseur

Marjan Sax

Oprichter Mama Cash, medeoprichter van de Donor Academie

Het onderstaande organogram geeft de
organisatiestructuur van Mama Cash weer.

Bestuur

Personeelsvertegenwoordiging •••

Manager Programma’s

Directeur

Manager Fondsenwerving
& Communicatie

Manager Financiën
& Administratie

Strategische financiering
en begeleiding

Fondsenwerving

Financiën

Leren en evaluatie

Communicatie

Personeelsmanagement

Office Management
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Mama Cash-supporters
in 2010
Individuele donateurs

Foundation Open Society Institute - Zug (Zwitserland)
Hivos (NL)

Mama Cash ontving donaties van ongeveer 5.000

Irish Aid (Ierland)

individuele donateurs, die ons ondersteunden met

Ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS (NL)

donaties tussen de €6 en €6.000.

Nike Foundation/Charities Aid Foundation America (VS)
Oak Foundation (Zwitserland)

Fondsen op naam
en themafondsen

Sigrid Rausing Trust (Verenigd Koninkrijk)

Anneke van Baalen - De Bonte Was Fonds (NL)

Stichting Wind in de Rug (NL)

Mama Cash - Baas Fonds (NL)

Swedish International Development Cooperation Agency

Starry Night Fund of Tides Foundation (VS)
Stichting Overvloed (NL)

- Sida (Zweden)

Maria Willard Fonds (NL)
Nan Lombaers - Els Huijser Fonds (NL)

Triodos Fonds (NL)

Riek Stienstra Fund (NL)

Donoren uit het bedrijfsleven

Institutionele en
overheidsdonoren

Business Queens / De Goudse Verzekeringen (NL)
Triodos Bank N.V. (NL)

Arcus Foundation (VS)
Anonymous Foundation/King Baudouin Foundation (VS)
Calhoun Family Fund at the Community Foundation
Boulder County/King Baudouin Foundation (VS)
Dreilinden Gesellschaft für gemeinnütziges Privatkapital
mbH (Duitsland)

Donaties in natura
Fortis / ABN AMRO (NL)
Flycatcher (NL)
Frank ter Horst / Doob Design (NL)
PA Consultants (NL)
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Leden van EMPOWER Chiang Mai doen mee aan de jaarlijkse 1 meidemonstratie in Thailand. EMPOWER is een regionale sekswerkersbeweging die ook de nationale beweging voor de rechten van sekswerkers
aanvoert. De beweging pleit voor wettelijke en beleidsmatige erkenning
van sekswerk als wérk, alsmede voor de bescherming van sekswerkers
tegen willekeurige arrestaties en geweld.
50

Maak kennis
met onze
subsidiënten
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Mama Cash steunt
vrouwengroepen
AFRIKA
(SUB-SAHARA)
Botswana
Rainbow Identity Association
Bouwen aan een krachtige transgenderbeweging in
zuidelijk en oostelijk Afrika, beginnend in Botswana,
door plekken te creëren waar transgenders elkaar
kunnen ontmoeten en strategieën kunnen ontwikkelen om hun rechten te bevorderen.
€42.000 (STEM)

Burkina Faso
Coalition Burkinabe pour les Droits
de la Femme (CBDF)
Aandacht vragen in lokale gemeenschappen voor
gendergelijkheid, de politieke participatie van
vrouwen en de noodzaak vrouwenrechten te
respecteren. Daarnaast leiderschaps- en managementtraining voor vrouwelijke leiders om de
politieke participatie van vrouwen op gemeentelijk
niveau te verhogen, in voorbereiding op de
gemeentelijke verkiezingen in Burkina Faso in
2012.
€27.000 (STEM)

Democratische Republiek
Congo
Si Jeunesse Savait (SJS)
Bouwen aan de leiderschapsvaardigheden van
jonge vrouwen zodat zij de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen en geweld tegen
vrouwen aan de orde kunnen stellen – met bijzondere aandacht voor de rechten van lesbische en
biseksuele vrouwen. Bevorderen van het gebruik
van informatie- en communicatietechnologie als
een instrument in vrouwenrechtenactivisme, vooral met betrekking tot het tegengaan van geweld.
SJS verricht onderzoek, organiseert lokale gemeenschappen, biedt onderwijs en doet aan
belangenbehartiging om zo een inclusieve
beweging tegen geweld op te bouwen.
€40.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)
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Gabon

Lesotho

Réseau d’Afrique Centrale pour la Santé
Réproductive des Femmes (GCG)
Verbeteren van de toegang tot reproductieve
gezondheidszorg, seksuele en reproductieve
rechten, toegang tot voorbehoedsmiddelen en
kwalitatieve (post)abortuszorg in Gabon, Kameroen
en Equatoriaal Guinea. Het netwerk bestaat uit
vrouwen van verschillende achtergronden, onder
wie middelbare scholieren, universiteitsstudenten,
vrouwen uit dorpsgemeenschappen, vroedvrouwen en gynaecologen.
€20.000 (LICHAAM)

Women and Law in Southern Africa
Research and Education Trust (WLSA)
Streven naar land- en eigendomsrechten voor
Bashato-vrouwen in Lesotho, vooral in plattelandsgebieden, als een gegarandeerde bron van
levensonderhoud en als middel om geweld tegen
vrouwen te stoppen.
€35.000 (STEM)

Gambia
Pro-Hope International
Huiselijk geweld en genitale verminking hoog op
de nationale agenda plaatsen, door onderwijs,
nationale campagnes en het bepleiten van wetgeving die geweld tegen vrouwen strafbaar stelt.
€60.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)

Madagaskar
Centre Sembana Mijoro
Het creëren van een federatie van vrouwen met
handicaps in alle zes provincies van Madagaskar,
om beter te kunnen ijveren voor de erkenning en
implementatie van hun rechten in de vrouwenbeweging, de gehandicaptenbeweging en de
maatschappij in het algemeen.
€13.000 (STEM)

Malawi
Kenia
Samburu Women for Education and
Environment Development Organization
(SWEEDO)
Het stimuleren van en lobbyen voor de directe
deelname van vrouwen in de besluitvorming en
het proces van vredesopbouw in de inheemse
Samburu-gemeenschap in landelijk Kenia.
Ter discussie stellen van patriarchale normen die
vrouwen marginaliseren door het pleiten voor
vrouwelijke deelname aan lokale besluitvorming.
€20.000 (STEM)
Sinyati Women Group
Het aan de orde stellen van vrouwenrechtenonderwerpen binnen de landelijke Ilchamusgemeenschappen in centraal-westelijk Kenia, en
zo meer aandacht vragen voor seksuele en reproductieve rechten en geweld tegen vrouwen
(waaronder genitale verminking, gearrangeerde
huwelijken op jonge leeftijd en seksueel geweld).
Bouwen aan leiderschap door steungroepen en
door het in contact brengen van vrouwen van
verschillende generaties.
€12.000 (LICHAAM)

Girls Empowerment Network
(GENET-Malawi)
Opkomen voor de rechten van gemarginaliseerde
meiden en jonge vrouwen (14-27 jaar) en het aan
de orde stellen van de uitdagingen waar jonge
vrouwen in Malawi mee te maken hebben op het
gebied van hiv/aids, geweld en armoede. GENET
biedt een platform dat jonge vrouwen verbindt en
traint om zo een netwerk op te bouwen van
activisten die genderongelijkheid in Malawische
maatschappij aan de orde stellen.
€24.000 (LICHAAM)
Malawi Human Rights for Women with
Disabilities (MHRWD)
Bevorderen van de seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten van vrouwen en meiden
met handicaps in drie provincies van Malawi,
middels een verscheidenheid aan strategieën.
Hieronder: zelforganisaties in elke provincie,
rechtentraining voor vrouwen met handicaps, een
radiocampagne, educatief werk en belangenbehartiging onder gezondheidszorgprofessionals
en lokale overheden.
€12.000 (LICHAAM)

Namibië

Tsjaad

Namibia Women’s Health Network (NWHN)
Een einde maken aan de gedwongen sterilisatie
van hiv-positieve vrouwen door het documenteren
van incidenten, het genereren van publiciteit en
strategische procesvoering. Daarnaast streeft
NWHN naar het vergroten van de participatie van
vrouwen, jongeren en transgenders met hiv en aids
in de ontwikkeling van programma’s, beleid en
wetgeving op het gebied van hiv en gezondheid.
€20.000 (LICHAAM)

Réseau des Associations et Groupements
des Femmes Handicapées du Tchad
(RAGFHT)
Het creëren van aandacht voor de rechten van
vrouwen met een handicap, en het bepleiten van
de implementatie van deze rechten, zodat zij ten
volle van hun sociaaleconomische en politieke
rechten kunnen genieten. Vrouwen met een
handicap in staat stellen hun eigen middelen te
beheren, zelfstandige beslissingen te maken en in
gemeenschappen te leven die vrij zijn van geweld.
€10.000 (STEM)

Oeganda
Transgender Intersex and Transsexual
Uganda (T.I.Ts–Uganda)
Creëren van veilige ontmoetingsplekken voor
transgenders en interseksuelen en het organiseren
van bijeenkomsten waar zij elkaar onderlinge steun
kunnen bieden. Verbeteren en beschikbaar stellen
van informatie over transgenderkwesties voor
transgenders zelf, het algemene publiek en de
media. Tegengaan van geweld tegen en marginalisatie van transgenders in Oeganda en het
versterken van het regionale netwerk van transorganisaties en activisten.
€20.000 (LICHAAM)
WONETHA Uganda (Women’s Organisation
Network for Human Rights Advocacy)
Zelfstandig georganiseerde en geleide groep van
sekswerkers die de belangen van sekswerkers
behartigt, veranderingen in beleid, gedrag en
houding tegenover sekswerkers tracht te bewerkstelligen op overheidsniveau en de straffeloosheid
in zaken van seksueel en lichamelijk geweld aan de
kaak stelt.
€30.000 (STEM)

Senegal
Forum des Femmes Sénégalaises pour
l’Action Collective
Het versterken en diversifiëren van de vrouwenbeweging in Senegal door het identificeren en
samenbrengen van vrouwengroepen in de marges
van bewegingen (plattelandsvrouwen, sekswerkers, vrouwen met hiv en aids, vrouwen met
handicaps). Deze vrouwengroepen stimuleren
om allianties te vormen, te netwerken en te leren
over en te strijden voor hun rechten.
€15.000 (STEM)

Soedan
Zenab for Women’s Development (ZWD)
Opbouwen van de kennis van plattelandsmeiden
en boerinnen over de economische, sociale en
culturele rechten van vrouwen. Het mobiliseren
van boeren om door vrouwen geleide boerenorganisaties en vakbonden op te richten die in lokale,
nationale, regionale en internationale fora waar
economisch landbouwbeleid wordt opgesteld
campagne voeren voor grotere erkenning van
vrouwelijke belangen op het gebied van
levensonderhoud.
€100.000 [tweejarensubsidie] (GELD)

Zuid-Afrika
Forum for the Empowerment of Women
(FEW)
Het bevorderen en beschermen van de rechten
van zwarte lesbiennes in Zuid-Afrika, om een einde
te maken aan het ernstige geweld waarmee zij te
maken hebben en de straffeloosheid op dit gebied.
Dit door het opbouwen van een gemeenschap,
onderwijs en belangenbehartiging onder politie
en justitie.
€29.200 (LICHAAM)
Rural Women’s Movement (RWM)
Het bestrijden van wetten op het gebied van
landeigendom, bezit en erfenis die discrimineren
tegen zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen en meiden.
Het mobiliseren van vrouwen- en meidenactivisten
om campagne te voeren, belangen te behartigen
en te demonstreren voor herkenning en erkenning
van de rechten van vrouwen op land, bezit en
nalatenschap in nationale en lokale wetgeving en
economisch beleid.
€100.000 [tweejarensubsidie] (GELD)

Regionaal
Regional African Feminist Forum
(fiscale sponsor: African Women’s
Development Fund, Ghana)
Coördineren en faciliteren van het derde Regionale
Forum van Afrikaanse Feministen, dat van 21 tot
24 oktober 2010 plaatsvond in Dakar, Senegal.
Het doel was een plek te creëren voor Afrikaanse
feministen om te bezinnen, te leren, ervaringen te
delen en contacten te leggen. De deelnemers
bespraken ook de mondiale kwesties die een
invloed hebben op de organisatie van feministen
in Afrika, zoals klimaatverandering, de mondiale
financiële crisis en militarisering.
€40.000 (STEM)
The East African Sexual Health and Rights
Initiative (UHAI)
Bevorderen en versterken van seksuele rechten in
Oost-Afrika door financiering, capaciteitsopbouw,
alliantieopbouw en ondersteuning. Verlenen van
steun aan lesbische en transrechtengroepen en
sekswerkersgroepen in Oeganda en Tanzania.
€45.000 (LICHAAM)

AZIË EN DE PACIFIC
Bangladesh
Women with Disabilities Development
Foundation (WDDF)
De belangen van vrouwen met een handicap
behartigen en lobbyen bij de nationale overheid voor
wetgeving en beleid die hun rechten beschermen,
zodat gehandicapte vrouwen ten volle aanspraak
kunnen maken op hun mensenrechten en levens
kunnen leiden die vrij zijn van discriminatie.
€10.000 (STEM)

Cambodja
Cambodia Women Movements
Organization (CWMO)
Organiseren van vrouwelijke arbeiders uit de
kledingindustrie, de toerismesector en de bouw
in door vrouwen geleide vakbonden en nationale
federatieve comités, om zo collectief de arbeidsrechten van vrouwen op de werkplek te bevorderen en te verdedigen.
€26.000 (GELD)

China
Phoenix
Trainen van sekswerkers inzake kennis over hun
rechten en het uitvoeren en publiceren van onderzoek naar mensenrechten en mensenrechtenschendingen ten aanzien van sekswerkers in
China. Deze zelfgeorganiseerde groep biedt ook
eerstelijnsdiensten aan sekswerkers die leven met
hiv en aids, waaronder gevangenis- en thuisbezoeken, begrafenissen en medische hulp.
€26.700 (LICHAAM)
Pink Space
Het stimuleren van een verenigde sekswerkersbeweging in China door het bieden van ruimte aan
seksueel gemarginaliseerde vrouwen. Pink Space
helpt groepen om zich zelfstandig te organiseren,
op te komen voor hun rechten en de mogelijkheden voor seksuele uitingen en plezier te
verruimen. Ook brengt zij vrouwen met hiv/aids,
sekswerkers, lesbiennes, echtgenotes van
homomannen en andere seksueel gemarginaliseerde groepen samen.
€40.000 (LICHAAM)

Filippijnen
ISIS International Manila
Het voorbereiden en in samenwerking met
Mama Cash faciliteren van een conferentie met
21 subsidiënten die werken aan het thema Stem
(Manila, mei 2011). De conferentie draaide om het
uitwisselen van ervaringen en kennis over strategieën, zodat de deelnemende groepen de stemmen van vrouwen, meiden en transgenders in
besluitvormingsprocessen in hun gemeenschappen
nog effectiever kunnen versterken.
€50.000 (STEM)
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India
Feminist Approach to Technology Society
(FAT)
Empowerment van vrouwen en meiden uit de
sloppenwijken van New Delhi door middel van
training en het ontwikkelen van vaardigheden in het
gebruik van de computer, internet, camera’s en
video. Op deze manier worden hun kansen om in
hun eigen levensonderhoud te voorzien vergroot en
worden stereotypen over meiden en technologie
doorbroken.
€23.000 (STEM)
Programme on Women’s Economic,
Social and Cultural Rights (PWESCR)
Creëren van een interregionale dialoog over
middelen voor vrouwen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het bouwen van een
coalitie van vrouwelijke vertegenwoordigers uit het
Zuiden die samen kunnen lobbyen voor grotere
erkenning van, deelname aan en bescherming van
de economische, sociale en culturele rechten van
vrouwen in internationale beleidsorganen zoals de
Verenigde Naties.
€50.000 (GELD)
RAHI (Recovering and Healing from
Incest) Foundation
Zichtbaar maken van seksueel geweld, vooral
seksueel misbruik van kinderen, door middel van
onderzoek en onderwijs, het ontwikkelen van
middelen voor effectieve preventie en interventie en
het werken aan wettelijke hervormingen. Daarnaast
biedt RAHI training en psychologische hulp aan
vrouwelijke overlevenden.
€30.000 (LICHAAM)
Sahayatrika for Human Rights (SHR Trust)
Organiseren van lesbiennes, biseksuele vrouwen
en transgenders in de provincie Kerala om seksuele rechten aan de orde te stellen binnen de
context van klasse, kaste en economische positie.
Bieden van crisisinterventie en steun via een hulplijn, zelfhulpbijeenkomsten en psychologische hulp.
Trainen en coachen van leden van de gemeenschap als een startpunt voor sociaal activisme.
€15.000 (LICHAAM)
Spandhana
Mobiliseren van Dalit en moslimarbeiders in drie
informele sectoren (sigaretten rollen, de bouw en
middagmaaltijdbezorgers) om door vrouwen geleide
vakbonden te vormen die samen campagne kunnen
voeren voor arbeidsrechten van vrouwen op de
werkplek en voor economische, sociale en
culturele vrouwenrechten binnen de diverse
gemeenschappen in de provincie Karnataka.
€34.000 [tweejarensubsidie] (GELD)
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Talking About Reproductive and Sexual
Health Issues (TARSHI)
Vergroten van seksuele en reproductieve keuzen,
vooral voor vrouwen en meiden uit gemarginaliseerde groepen. Aandacht vragen voor de verbanden tussen seksualiteit, genderrechten en
gezondheid door middel van nationale belangenbehartiging en educatie (informatiehulplijn, psychologische hulp en doorverwijzingen, trainingen voor
professionals en publicaties voor jongeren,
leerkrachten en ouders).
€50.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)

Indonesië
Aceh Women for Peace Foundation
(AWPF)
Bevorderen van de toegang van vrouwen tot het
rechtssysteem door het faciliteren van deelname
van vrouwen aan conflictbemiddelings- en
vredesprocessen in Bandah Aceh, dat zwaar
getroffen werd door zowel jarenlange gewapende
conflicten als de tsunami van 2004.
€20.000 (STEM)
Sahabat Perempuan
Creëren van publiek bewustzijn over alle vormen
van geweld tegen vrouwen – seksueel, fysiek en
economisch – en hoe deze tegen te gaan.
Gemeenschapswaarden en -gedragingen aan de
orde stellen die genderongelijkheid en geweld
tegen vrouwen laten voortduren. Het beïnvloeden
van regeringsbeleid in dorpen in de Magelang
regentschap in Centraal Java.
€22.000 (BODY)

Malediven
Maldivian Network on Violence Against
Women (MNVAW)
Het aan de orde stellen van geweld tegen vrouwen
en het versterken van vrouwelijk leiderschap. Het
netwerk verhoogt het publiek bewustzijn over
geweld tegen vrouwen, traint vrouwelijke leiders en
lobbyt en behartigt belangen bij de overheid via de
aangesloten zusterorganisaties en sociale groepen
op de verschillende eilanden, met als doel verbetering van de wetgeving en van de voorzieningen
voor vrouwen die met geweld te maken hebben.
€15.000 (STEM)

Nepal
Empowering Women of Nepal (EWN)
Het vergroten van de mogelijkheden voor vrouwen
om hun economische, sociale en culturele rechten
te kennen en te verdedigen. Vrouwen vaardigheden
op het gebied van ecotoerisme bijbrengen en hen
helpen bij het opzetten van ecovriendelijke toeristische bestemmingen en diensten in de Jumla- en
Mugu-districten van West-Nepal, om zo hun
economische onafhankelijkheid te bevorderen.
€40.000 [tweejarensubsidie] (GELD)

Fatima Foundation Nepal (FFN)
Ondersteunen van de participatie en zeggenschap
van vrouwen uit etnische en religieuze minderheidsgroeperingen, zoals de Madhesi en de
moslimgemeenschap, die kansen mislopen
vanwege het kastensysteem. Bevorderen van
deelname van die vrouwen aan het vredesopbouwproces en aan publieke beleidsprocessen, om zo
hun rechten in een gemilitariseerde context te
garanderen.
€22.000 (STEM)

Pakistan
Blue Veins, Women Welfare & Relief
Services
Aan de orde stellen en tegengaan van mensenrechtenschendingen ten aanzien van vrouwen
(waaronder seksueel geweld en selectieve
humanitaire hulp), die ontstonden als gevolg van
de overstromingen in Pakistan in de zomer van
2010.
€45.000 (STEM)
Peasant Women Society (PWS)
Opbouwen van kennis van boerinnen en vrouwelijke landpachters over arbeids- en landrechten van
vrouwen in vijf subdistricten van de plattelandsprovincie Punjab. Creëren van plekken waar
boerinnen en pachters kennis en vaardigheden
over landbouwtechnieken en rechtenschendingen
kunnen uitwisselen, en door vrouwen geleide
campagnes op kunnen zetten om de rechten van
plattelandsvrouwen onder de aandacht te brengen
van lokale en nationale beleidsmakers.
€10.000 (GELD)

Sri Lanka
Dabindu Collective
Organiseren van vrouwelijke arbeiders in de vrije
handelszone (FTZ) van de kledingindustrie, om
kennis te vergaren over arbeidsrechten, leiderschapsvaardigheden en de voordelen van vakbondslidmaatschap en leiderschap.
€20.000 (GELD)
Vikalpani National Women’s Federation
Leiden van een duurzame agrarische beweging
via campagnes gericht op rechten van vrouwen
en meiden op het platteland en deskundigheid op
het gebied van voedselzekerheid, gebruik van
pesticiden en de agrarische industrie. Aandacht
vragen voor deze kwesties bij beleidsmakers op
lokaal en nationaal niveau. Opzetten van duurzame
agrarische markten waar vrouwen zaden en
goederen zonder pesticiden kunnen kopen en
verhandelen.
€13.000 (GELD)

Thailand
EMPOWER Chiang Mai (EFCM)
Leiden van een nationale en regionale beweging
voor de rechten van sekswerkers, die beleidsveranderingen initieert en onderhandelt op
nationaal en regionaal niveau. De beweging
bevordert veilig en rechtvaardig werk, zelforganisatie, mensenrechten van vrouwen en
een gemeenschapsleven dat gevrijwaard is van
willekeurige arrestatie en fysiek geweld. Zij vraagt
aandacht voor en bevordert veilige seks en persoonlijke waardigheid in Chiang Mai’s gemeenschap van sekswerkers.
€100.000 [tweejarensubsidie] (GELD)

Tonga
Women and Children Crisis Centre
(WCCC)
Uitbannen van geweld tegen vrouwen en meiden
en het bevorderen van gendergelijkheid en rechten
van vrouwen en meiden middels gemeenschapswerk, juridische belangenbehartiging, lobby bij de
Tongaanse overheid en gezamenlijke acties met
vrouwenrechtenorganisaties in de Pacific.
€49.000 (LICHAAM)

EUROPA EN DE
GEMENEBEST VAN
ONAFHANKELIJKE
STATEN
Armenië
Society without Violence NGO
Mobiliseren en opbouwen van de capaciteiten van
jonge vrouwen, zodat zij kunnen deelnemen aan de
processen van vredesopbouw en conflictoplossing
in die plattelandsgebieden van Armenië die aan
Azerbaijan grenzen.
€15.000 (STEM)

Azerbaijan
CLEAN WORLD Social Union for Civil
Rights
Pleiten bij overheidsorganen voor wetgeving op het
gebied van vrouwenrechten. Trainen van ngo’s die
met slachtoffers van geweld werken om hun kennis
van relevante wetgeving te vergroten. Het bieden
van juridische, psychologische en praktische hulp
aan vrouwen die geweld hebben meegemaakt.
€30.000 (LICHAAM)

Georgië
Women’s Initiatives Supporting Group
Empowerment van de gemeenschap van
lesbiennes, biseksuelen en transgenders door
middel van het LBT-initiative, een geïntegreerd
programma door en voor LBT’s in Georgië.
Het programma bestaat uit hulp bij de capaciteitsopbouw en het opbouwen van een ondersteunende structuur voor LBT’s, publieke educatie over
seksualiteiten, gender, rechten en gezondheid en
pleitbezorging voor wettelijke gelijkheid.
€30.800 (LICHAAM)

Hongarije
Sex Workers’ Rights Advocacy Network at
Hungarian Civil Liberties Union
(HCLU/TASZ) SWAN
Capaciteitsopbouw van 16 door sekswerkers
geleide organisaties die samen een netwerk van
activisten door heel Centraal- en Oost-Europa en
Centraal-Azië vormen. Het netwerk voert
campagne voor meer respect voor en erkenning
van de mensenrechten van sekswerkers in de
media en het maatschappelijk middenveld, zodat
het publieke imago van sekswerkers verandert en
de dagelijkse discriminatie die zij ervaren aan de
orde wordt gesteld.
€23.000 (GELD)

Kroatië
Lesbian Organization Rijeka ‘LORI’
Opbouwen van een lesbische gemeenschap en het
behartigen van belangen van lesbiennes, biseksuele
vrouwen en queers in Istrië. Campagne voeren
onder dienstverleners, instituties en het algemene
publiek om te strijden voor de bescherming van
mensenrechten, identiteiten en culturen van de
LBTIQ-populatie. Empowerment van de LBTIQgemeenschap door het bieden van ondersteunende diensten, waaronder sociale en culturele
activiteiten.
€20.000 (LICHAAM)

Nederland
International Committee on the Rights of
Sex Workers in Europe (ICRSE)
Capaciteitsopbouw van (organisaties van) sekswerkers zodat zij hun rechten kennen en kunnen
verdedigen, de erkenning van sekswerk als werk
kunnen bevorderen en de criminalisering van
sekswerk en andere repressieve beleidsontwikkelingen in Europa tegen kunnen gaan. Daarnaast verspreiding van de Verklaring van Rechten
van Sekswerkers in Europa en het in 15 talen
vertaalde Sekswerkers in Europa Manifesto over
het hele ICRSE-netwerk.
€28.000 (GELD)
Stichting Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU)
Verbeteren van de positie van vluchtelingenvrouwen in Nederland door gezamenlijke acties van
vluchtelingenvrouwen en Nederlandse vrouwen,
met specifieke aandacht voor het aan de orde
stellen van seksueel geweld. De groep strijdt ook
voor een meer expliciete focus op vluchtelingenvrouwen in de Nederlandse immigratiewetgeving
en procedures en biedt (juridische en nietjuridische) steun aan deze vrouwen.
€10.000 (STEM)
Transgender Netwerk Nederland (TNN)
Netwerk van transorganisaties dat aandacht vraagt
voor genderdiversiteit en dat de acceptatie van en
het respect voor de rechten, de emancipatie en het
welzijn van transgenders tracht te vergroten.
Het netwerk documenteert en bestrijdt geweld en
discriminatie, en werkt daarnaast aan het demedicaliseren van het begrip ‘transidentiteit’, aan
betere hulpverlening en aan het opbouwen van een
beweging van transgroepen in Nederland.
€17.500 (LICHAAM)
Voices of Women (VOW) Media
Empowerment van gemarginaliseerde vrouwen om
ervoor te zorgen dat zij zeggenschap krijgen over
de manier waarop zij publiekelijk worden afgebeeld, door het vertellen van hun eigen levensverhalen middels audiovisuele technologieën als
film, video, radio en fotografie. Opzetten van een
mediacentrum waar workshops worden georganiseerd voor tienerdochters van migrantenarbeiders, vrouwen die huiselijk geweld hebben
meegemaakt, verhandelde vrouwen en
sekswerkers.
€30.000 (STEM)
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Polen
Trans-Fuzja
Vragen van aandacht voor en het stimuleren van
grotere acceptatie van de mensenrechten van
transgenders. Deze enige transorganisatie in Polen
organiseert publieke campagnes en bewustwordingsworkshops, bepleit wettelijke veranderingen, voert onderzoek uit en biedt directe steun
aan transgenders.
€12.000 (STEM)

Servië
Iz Kruga Vojvodina
Het tegengaan van geweld tegen en discriminatie
van vrouwen met handicaps, economische
empowerment van vrouwen met handicaps en het
genereren van aandacht voor de reproductieve
rechten en seksualiteit van vrouwen met handicaps.
Implementeren van het nieuwe strategische plan
van de groep (dat het verband tussen gender, seks
en handicaps aan de orde stelt).
€30.000 (LICHAAM)
Queer Beograd
Opbouwen van een zichtbare queerbeweging in
Servië, de Balkan en het bredere Europa, die
gebaseerd is op principes van solidariteit,
wederzijdse steun, seksuele diversiteit en
inclusiviteit. Gebruik van kunst, voorstellingen,
festivals en de media als een middel om de
boodschap over te brengen en om banden te
smeden met andere organisaties en individuen.
€11.000 [tweejarensubsidie] (LICHAAM)

Zweden
Rose Alliance and Sexworkers and Allies
Network in Sweden (SANS)
Bieden van veilige ontmoetingsplekken en bepleiten van de mensen- en arbeidsrechten van
sekswerkers. Deze organisatie van en voor sekswerkers van alle genders streeft naar wettelijke
erkenning van sekswerk en naar hervorming van
het ‘Zweedse model’ (waarbij klanten van
sekswerkers sinds 1999 strafbaar zijn).
€15.000 (STEM)

LATIJNS-AMERIKA
EN HET CARAÏBISCH
GEBIED
Argentinië
Asociación de Travestis, Transexuales y
Transgéneros de Santiago del Estero
(ATTTA)
Organiseren van publieke campagnes in Santiago
del Estero om een einde te maken aan de discriminatie van en het geweld tegen transgenders.
Deze provinciale tak van een nationaal netwerk
komt bij de lokale overheid en gezondheidszorginstellingen op voor de mensenrechten van
transgenders en biedt hulp aan slachtoffers van
misbruik, geweld en mensenrechtenschendingen.
€15.000 (LICHAAM)

Chili
Organización de Transexuales por la
Dignidad de la Diversidad
Lobbyen bij de nationale overheid voor beleid en
wetgeving waarin de mensenrechten van transgenders volledig worden erkend, vooral op het
gebied van gezondheid, arbeid en politieke
participatie.
€45.000 (STEM)
Transgéneras por el Cambio
Verdedigen van de rechten van transgenders in
Talca, met name waar het gaat om toegang tot
sociale huisvesting, de arbeidsmarkt en de
gezondheidszorg. De strategieën richten zich
onder meer op het lobbyen bij de lokale overheid
en relevante instituties, het versterken van
leiderschap in de transgemeenschap en het
smeden van banden met de nationale transrechtenbeweging.
€12.100 (LICHAAM)

Colombia
Mujeres Al Borde
Produceren van audiovisuele materialen door en
voor LBTIQ-vrouwen en transgenders van alle
leeftijden om de sociale vervolging op grond van
seksualiteit tegen te gaan en om het recht op
seksuele oriëntatie en keuzen te verdedigen.
€32.000 (STEM)
Organización Femenina Popular (OFP)
Versterking van vrouwen in lokale gemeenschappen met het oog op het ontwikkelen van netwerken van waaruit zij de deelname van vrouwen
aan conflictoplossing en vredesopbouw kunnen
stimuleren en kunnen opkomen voor de bescherming van vrouwenrechten (en dat in de
context van Colombia’s aanhoudende gewapende
conflicten).
€6.000 (STEM)
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Costa Rica
Mulabi/Espacio Latinoamericano de
Sexualidades y Derechos
Werken aan de empowerment van groepen die
binnen de LGBTI-gemeenschap gemarginaliseerd
zijn, onder wie trans- en interseksuele jongeren en
kinderen. Uitdagen van vooronderstellingen over en
verbreden van het begrip van seksualiteit en
gender. Documenteren van mensenrechtenschendingen ten aanzien van LGBTI’s op het
nationale, regionale en internationale niveau.
Lobbyen bij de Inter-Amerikaanse Commissie van
Mensenrechten, de Organisatie van Amerikaanse
Staten en de Verenigde Naties (via het proces van
Universal Periodic Review).
€27.000 (LICHAAM)

El Salvador
Campaña por una Convención de los
Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos
Ondersteunen van een campagne gericht op de
voltooiing en verspreiding van de tekst van de
Inter-Amerikaanse Conventie voor Seksuele
Rechten en Reproductieve Rechten, aanname van
de conventie op regionaal niveau (bij de Organisatie
van Amerikaanse Staten) en implementatie van de
conventie op nationaal niveau in LatijnsAmerikaanse landen.
€30.000 (LICHAAM)

Guatemala
Asociación de Mujeres Empleadas y
Desempleadas Unidas contra la Violencia
(AMUCV)
Opbouwen van capaciteiten van vrouwelijke
arbeiders in de landbouw, bloementeelt, kledingindustrie en thuiswerkindustrie in plattelandsgebieden rond de stad Jalapa. Doel is ervoor te
zorgen dat zij hun arbeidsrechten kennen en
kunnen verdedigen en campagne kunnen voeren
tegen het geweld tegen vrouwen, zowel thuis als
op de werkplek. AMUCV wil daarnaast een
plattelandsvrouwenagenda toevoegen aan de
nationale campagnes over informeel werk van
vrouwen.
€15.000 (GELD)
Asociación de Trabajadoras del Hogar a
Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM)
Mobiliseren van Guatamala’s door vrouwen geleide
organisaties en coalities om campagne te voeren
voor vrouwenrechten in hun gemeenschappen, om
te onderhandelen voor betere arbeidsrechtelijke
bescherming door de nationale overheid en om
Guatamala’s vrouwelijke arbeiders te vertegenwoordigen in internationale fora zoals de ILObijeenkomst over het Verdrag over Huiselijk Werk
in juni 2011.
€80.000 [tweejarensubsidie] (GELD)

Mexico

Regionaal

Consorciopara el Diálogo Parlamentario
y la Equidad, A.C.
Toezicht houden op, controleren en evalueren van
de nationale wettelijke agenda inzake vrouwenrechten. Samenwerken met wetgevers en parlementskandidaten zodat het Mexicaanse parlement
oog heeft voor de behoeften van vrouwen en
gehouden is beleid op het gebied van vrouwenrechten te formuleren en te implementeren.
€35.000 (STEM)

Fundación para Estudio e Investigación
de la Mujer (FEIM)
Regionale coördinatie van Latijns-Amerikaanse
vrouwenrechtenorganisaties en -netwerken om
ervoor te zorgen dat hun stemmen en voorstellen
worden meegenomen bij het vormgeven van de
onlangs opgerichte UN Women. FEIM is een
regionaal coördinatiepunt van de GEARcampagne, die 300 vrouwenrechten- en mensenrechtenorganisaties samenbracht om de oprichting
van UN Women te bepleiten.
€50.000 (STEM)

Consorciopara el Diálogo Parlamentario
y la Equidad Oaxaca
Samenbrengen van mensen- en vrouwenrechtenorganisaties voor het bespreken van praktische
strategieën om vrouwelijke mensenrechtenverdedigers te ondersteunen en te beschermen, zodat
zij hun strijd voor stopzetting van geweld tegen
vrouwen in Mexico en Latijns-Amerika kunnen
voortzetten.
€39.000 (STEM)

MIDDEN-OOSTEN EN
NOORD-AFRIKA

Paraguay

Egypte

Aireana – Grupo por los derechos de las
lesbianas
Vergroten van de zichtbaarheid van lesbiennes en
bepleiten van lesbische rechten vanuit een feministisch perspectief, daarbij gebruikmakend van
belangenbehartiging inzake juridische, politieke,
mensenrechtelijke en seksuele rechten en cultureel
werk zoals theaterproducties en een filmfestival.
€47.000 (STEM)

Nazra for Feminist Studies
Mobiliseren van een nieuwe generatie jonge
vrouwenrechtenactivisten om deel te nemen aan
publieke en politieke discussies over gendergelijkheid en vrouwenrechten. Met deze subsidie wil
Nazra twee films produceren die aan de hand van
dagboeken van Egyptische feministen het recente
vrouwenactivisme documenteren en daarmee de
capaciteit van de organisatie opbouwen.
€20.000 (STEM)

Peru
Asociación de Trabajadoras Sexuales
Mujeres del Sur (ATSMS)
Opbouwen van capaciteiten van sekswerkers in
het zuiden van Peru, zodat zij hun rechten kennen
en kunnen verdedigen en campagne kunnen
voeren tegen geweld ten aanzien van vrouwen
(onder wie sekswerkers). Organiseren van workshops en trainingen door en voor sekswerkers om
de kennis over mensenrechten en de beschikbare
gezondheidszorg en sociale diensten te bevorderen. Het ontwikkelen van strategieën om de
politie ontvankelijker te maken voor klachten van
sekswerkers over geweld.
€32.000 [tweejarensubsidie] (GELD)

Suriname
Women’s Way Foundation
Een veilige plek en een platform voor wederzijdse
steun bieden voor Surinaamse lesbiennes, biseksuele vrouwen en vrouwen die seks hebben
met vrouwen. Uitvoeren van een onderzoek naar
behoeften binnen de gemeenschap en het
doorbreken van de onzichtbaarheid en taboes
rondom homoverlangens en seksualiteit.
€16.400 (LICHAAM)

Irak
Iraqi al Firdaws Society
Jonge vrouwen in het zuiden van Irak trainen om
vaardigheden op het gebied van leiderschap,
politieke lobby en belangenbehartiging te ontwikkelen, zodat zij op lokaal, regionaal en nationaal
niveau vrouwenrechten kunnen bepleiten in het
publieke domein.
€26.000 (STEM)

Israël
Muntada The Arab Forum for Sexuality
Education and Health
Bieden van onderwijs op het gebied van seksuele
rechten aan Palestijnse vrouwen en jongeren in
Israël, om zo te bouwen aan een beter begrip van
seksualiteit en seksuele en reproductieve rechten
als mensenrechten. Verbreden van activiteiten naar
een regionaal niveau, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de website en het verspreiden van feitelijk
onderzoek over belangrijke seksualiteitskwesties in
het Arabisch.
€40.000 (LICHAAM)

Nisaa Wa Afaq
Aandacht vragen voor vrouwenrechten en gelijkheid vanuit een religieus perspectief, door het
bieden van feministische herinterpretaties van islamitische teksten (vooral gericht op het islamitische
familierecht) en door belangenbehartiging op beleidsniveau om de Sharia’a-wetten in Israël te
wijzigen. Mobiliseren van vrouwen, vrouwenorganisaties en het maatschappelijk middenveld zodat zij
bewuster worden van en steun geven aan de mensenrechten van vrouwen.
€28.000 (STEM)

Turkije
Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi
(Pink Life Lesbian Gay Bi-sexual
Transvestite Transsexual Solidarity
Association)
Bieden van juridische hulp aan transgenders en het
onder druk zetten van de overheid om een einde te
maken aan de cultuur van straffeloosheid met
betrekking tot de discriminatie van en het geweld
tegen transgenders in Turkije. Aandacht vragen
voor hate speech en hate crimes door individuele
burgers en instituties zoals politie en justitie.
€22.000 (LICHAAM)

Interregionaal
Association for Women’s Rights in
Development (AWID)
Samenbrengen van ongeveer 65 vertegenwoordigers van vrouwenrechtengroepen, vrouwenfondsen en andere donoren vanuit de Gemenebest
van Onafhankelijke Staten en Zuidoost-, Centraalen Oost-Europa voor een driedaagse bijeenkomst
in Tbilisi, Georgië. Tijdens deze bijeenkomst in
oktober 2010 werd gereflecteerd op de fondsenwerving voor vrouwenrechtenwerk in de regio en
werden nieuwe fondsenwervingsstrategieën
ontwikkeld.
€50.000 (GELD)
GATE – Global Action for Trans Equality
Ondersteunen van ‘Trans*Action=Trans*Rights’,
een conferentie over capaciteitsopbouw voor 70
transrechtenactivisten van over de hele wereld die
tot doel had de mondiale transbeweging te
versterken middels vaardigheden, netwerken en
middelen. Het betrof hier een voorbereidende
conferentie voor het Internationale Congres over
Genderidentiteit en Mensenrechten in Barcelona
(Spanje) in juni 2010.
€18.000 (LICHAAM)
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Mama Cash ondersteunt
vrouwenfondsen
AFRIKA
Kenia
Urgent Action Fund - Africa
Steun voor het speciale subsidieprogramma van
het fonds voor vrouwen met hiv, vrouwen die te
maken hebben met gendergerelateerd geweld en
het bevorderen van een vrouwenrechtenstandpunt
binnen de discussie over hiv/aids in Afrika.
€50.000

Tanzania
Women’s Fund in Tanzania – Empowering
Local Heroes
Startsubsidie voor de oprichting van een nieuw
vrouwenfonds in Tanzania, dat tot doel heeft de
feministische en vrouwenrechtenbeweging te
ondersteunen en aandacht voor seksuele en
reproductieve rechten en geweld tegen vrouwen
(vooral leeftijdsspecifiek geweld tegen jonge en
oudere vrouwen) te vergroten.
€45.000

AZIË & DE PACIFIC
Hong Kong

Mongolian Women’s Fund/MONES
Ondersteuning ten behoeve van subsidies aan
regionale vrouwennetwerken om vrouwen te
trainen en voor te bereiden op de verkiezingen in
juni 2012, om zo de politieke participatie van
vrouwen in Mongolië te vergroten. Daarnaast
structurele steun aan MONES om de afgelopen vijf
jaar van subsidieverstrekking te evalueren en om
een nieuwe subsidiestrategie voor de komende
jaren te ontwikkelen.
€33.000

Reconstruction Women’s Fund
Ondersteuning voor subsidies in het kader van het
‘Roma Women Initiatives Support Program’, waardoor Roma vrouwenrechtengroepen geweld tegen
vrouwen aan de orde kunnen stellen en de Roma
vrouwenbeweging wordt ondersteund. Daarnaast
algemene steun voor kosten gerelateerd aan de
ontwikkeling van lokale fondsenwerving en
feministische filantropie in Servië.
€50.000

Sri Lanka
South Asia Women’s Fund (SAWF)
Ondersteuning van het fonds voor het subsidieprogramma voor kleine vrouwenrechtenorganisaties in India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal en
Bangladesh die aandacht vragen voor taboekwesties zoals seksualiteit.
€50.000

EUROPA EN DE
GEMENEBEST VAN
ONAFHANKELIJKE
STATEN

Tsjechië / Slowakije
Slovak-Czech Women’s Fund (SCWF)
Ondersteuning ten behoeve van subsidieverstrekking aan vrouwenrechtenorganisaties in
Tsjechië en Slowakije. Structurele subsidie voor
lokale fondsenwerving en het ontwikkelen van
feministische filantropie in beide landen, gefocust
op het betrekken van verschillende doelgroepen
(bijvoorbeeld bedrijven aanmoedigen om gratis
trainingen te geven aan vrouwelijke leiders).
€50.000

LATIJNS-AMERIKA
Argentinië

Georgië

HER Fund
Steun voor vergroting van de fondsenwervingscapaciteiten, waaronder de ontwikkeling van een
lokale fondsenwervingsstrategie gericht op
individuen en bedrijven. Daarnaast steun voor de
subsidieverstrekking van het fonds aan mensenrechtenorganisaties van jonge vrouwen (18-25 jaar).
€78.000

Women’s Fund in Georgia (WFG)
Ondersteuning ten behoeve van subsidies voor
taboedoorbrekende lesbische groepen en transgroepen. Algemene ondersteuning voor kosten die
verband houden met lokale fondsenwerving en het
ontwikkelen van feministische filantropie in Georgië.
€50.000

Mongolië

Oekraïne

Asian Network of Women’s Funds (ANWF)
Steun voor een initiatief van vier Aziatische vrouwenfondsen (MONES, TEWA, Nirnaya en HER Fund),
om de middelen voor de politieke participatie van
vrouwen in heel Azië te vergroten. De eerste fase
van dit collectieve project is de ontwikkeling van een
onderzoek naar en een behoefteanalyse onder de
vrouwengroepen die op dit gebied werkzaam zijn in
Mongolië, Nepal, India, Hong Kong en Bangladesh.
€27.000

Ukrainian Women’s Fund
Ondersteuning van het ‘First Step to Success’programma van het fonds, dat jonge meiden en
vrouwen tussen de 17 en 23 jaar helpt zichzelf te
organiseren en hun stem te laten horen. Daarnaast
algemene steun voor kosten verbonden aan het
ontwikkelen van feministische filantropie (specifiek
de fondsenwerving voor het ‘First Step to Success’programma) in de Oekraïense diaspora.
€50.000
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Servië

Fondo de Mujeres del Sur
(twee subsidies)
Ondersteuning voor subsidies aan grassrootsgroepen en groepen van inheemse vrouwen die
werken op het gebied van seksuele en reproductieve rechten, toegang tot veilige abortus, economische rechtvaardigheid en het integreren van de
rechten van inheemse vrouwen in de agenda van
de vrouwenrechtenbeweging. Algemene steun
voor kosten gerelateerd aan de ontwikkeling van
feministische filantropie.
€50.000
Subsidie voor het organiseren van een tweeweekse
training voor 25 tot 30 jonge vrouwelijke activisten
uit Argentinië, Uruguay en Paraguay waarin de
meest dringende hedendaagse feministische
kwesties in hun landen centraal zullen staan.
De training is erop gericht de deelneemsters
vaardigheden bij te brengen waardoor het leiderschap en de zichtbaarheid van jonge vrouwen in
de betrokken landen wordt versterkt.
€35.000

Fondo de Mujeres Bolivia APTHAPI-JOPUETi werkt aan de empowerment van inheemse vrouwen uit rurale gebieden

Bolivia

Nicaragua

INTERREGIONAAL

Fondo de Mujeres Bolivia APTHAPIJOPUETi
Ondersteuning ter versterking van dit jonge fonds,
om het zo in staat te stellen subsidies te verstrekken aan economisch gemarginaliseerde
groepen vrouwen in Bolivia, alsmede plattelandsvrouwen, inheemse vrouwen en jonge feministische
groepen. De steun bestaat deels uit financiering
voor een nieuw programmagebied gericht op
‘urgente acties’ en activisme en het faciliteren
van reizen naar vrouwenrechtendemonstraties.
€40.000

Fondo Centroamericano de Mujeres
Ondersteuning voor het Ola Joven-fonds voor
jonge meiden en vrouwen, gericht op de opbouw
van een jonge feministische beweging en voor
belangenbehartiging op het gebied van reproductieve rechten in geheel Centraal-Amerika.
Daarnaast algemene steun voor kosten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van feministische
filantropie in de regio.
€60.000

Calala Fondo de Mujeres
Ondersteuning voor een onlangs opgezet fonds
dat in Spanje (waar het fonds is gevestigd) middelen van individuen en institutionele donoren tracht
te mobiliseren om vrouwenrechtenbewegingen in
Latijns-Amerika te ondersteunen.
€40.000

Regionaal
Mexico
Sociedad Mexicana Pro Derechos de la
Mujer (Semillas)
Ondersteuning gericht op training inzake transrechten, zodat het fonds transgroepen beter kan
ondersteunen. Daarnaast steun voor vergroting
van de technologische capaciteiten van het fonds,
zodat het bijvoorbeeld in staat is inheemse vrouwengroepen en groepen plattelandsvrouwen computervaardigheden bij te brengen die ze nodig zullen
hebben om financiering bij andere donoren aan te
vragen (denk aan kennis van online subsidieprocedures).
€50.000

Latin American and Caribbean
Consortium of Women’s Funds
Ondersteuning voor een consortium van zeven
vrouwenfondsen in Latijns-Amerika, ten behoeve
van een driedaagse bijeenkomst in Brazilië met
vertegenwoordigers van 14 vrouwenfondsen.
Tijdens deze bijeenkomst wordt allereerst het
tweejarige project ‘Beyond Invisibility’, gericht op
capaciteitsopbouw van lesbische, biseksuele en
transorganisaties, geëvalueerd. Daarnaast wordt
op basis van de geleerde lessen een nieuw
gezamenlijk project ontwikkeld.
€8.500

Mediterranean Women’s Fund (MWF)
Bijdrage aan het subsidieprogramma van dit in
Frankrijk gevestigde fonds voor vrouwenorganisaties die seksuele en reproductieve rechten
bevorderen in de mediterrane regio – specifiek het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarnaast
algemene steun voor kosten verbonden aan de
ontwikkeling van de vaardigheden en capaciteiten
op het gebied van fondsenwerving.
€50.000
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jaarrekening
2010

Leden van de Georgische Women’s Initiatives Supporting
Group (WISG) betuigen hun solidariteit met Iraanse vrouwen
ten tijde van het verkiezingsconflict in Iran. WISG werkt aan
de empowerment van lesbische, biseksuele en transgendergemeenschappen in Georgië.
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Managementverslag
Introductie

Belangrijkste feiten en cijfers
over 2010

Mama Cash bestaat uit drie afdelingen
en een overkoepelend managementteam.
Dit team wordt gevormd door de directeur,
de manager Programma’s, de manager
Fondsenwerving & Communicatie en de
manager Financiën & Administratie.

• Mama Cash verwierf €7,4 miljoen aan inkomsten. Dit is 122%
van het begrote bedrag voor 2010 en een toename van 27%
ten opzichte van 2009.

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

• De totale uitgaven van Mama Cash bedroegen €6,1 miljoen.
Dit is 98% van het begrote bedrag voor 2010 en een toename van 12% ten opzichte van 2009.
• Mama Cash verstrekte 96 subsidies met een totale waarde
van bijna €3,2 miljoen. Dit is 100% van wat was begroot
voor 2010 en een toename van 7% ten opzichte van 2009.
De totale programmagerelateerde kosten bedroegen
5 miljoen euro, ofwel 82% van de totale uitgaven.
• Mama Cash sloot het boekjaar 2009 af met een positief
resultaat van €1,3 miljoen. Dit resultaat kan voornamelijk
worden verklaard door een royale gift van het Nan LombaersEls Huijser Fonds (een fonds op naam bij Mama Cash, zie
pagina 71).

Deelnemers aan het Afrikaanse Feministische Forum, 21-24 oktober 2010, Senegal
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Programma’s

Aantal subsidies per thema

18

De afdeling Programma’s is verantwoordelijk
voor het uitwerken en implementeren van de
programmatische visie die is vastgelegd in
het Strategisch Plan 2009-2013. We doen dit
door subsidies te verstrekken aan vrouwen-,
meiden- en transrechtengroepen 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.

31
Lichaam
Geld
Stem
Vrouwenfondsen

31
16
Women's Funds

Aantal subsidies per regio
5

4
22
Afrika

21

Azië & de Pacific
Europa & GOS
Latijns-Amerika & de Cariben
Midden-Oosten & Maghreb
26

Overig (internationaal & interregionaal)

18

Belangrijkste feiten en cijfers
In 2010 ontving Mama Cash 1.929 subsidieverzoeken en
werden er 96 subsidies verleend. Ter vergelijking: in 2009 registreerden we 1.258 verzoeken en kenden we 100 subsidies toe.
Van de 96 toegekende subsidies in 2010 zijn er 11 meerjarensubsidies (voor een periode van twee jaar). In 2009 kenden we
14 meerjarensubsidies toe.
De toename in subsidieverzoeken kan gedeeltelijk worden
verklaard door de toegenomen inspanningen van Mama Cash
om communicatiematerialen in verschillende talen te ontwikkelen
en deze breed te verspreiden via onze netwerken.
De diagrammen hiernaast laten zien hoe de thematische en
regionale spreiding van onze subsidies er in 2010 uitzag.

Bereikte resultaten
In 2010 hebben we de programmatische veranderingen die in
2009 werden ingezet op basis van het Strategisch Plan 20092013, verder handen en voeten gegeven. Hieronder viel het verfijnen van de teamstructuur met thematische senior programmamedewerkers en regionale junior programmamedewerkers;
het verder ontwikkelen van de strategieën ten aanzien van onze
vier portfolio’s Stem, Lichaam, Geld en Vrouwenfondsen en het
verdelen van subsidies over deze vier hoofdthema’s. Maar ook:
het uitbreiden van onze connecties met lokale vrouwenrechtenbewegingen wereldwijd; het opbouwen van ons Adviesnetwerk
van vrouwenrechtendeskundigen; het ontwikkelen van een begeleidingsproces dat de organisatiecapaciteiten en de kennis van de
subsidiënten versterkt; en het ontwikkelen van een raamwerk
‘leren en evaluatie’ en van nieuwe instrumenten om beter te volgen en te begrijpen hoe subsidiënten en Mama Cash bijdragen
aan positieve veranderingen in de levens van vrouwen, meiden en
transgenders.
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Opbouw van de afdeling Programma’s
De afdeling Programma’s onderging verschillende personele veranderingen in 2010. Deze veranderingen reflecteren ons aanhoudende streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening aan de
groepen die wij steunen. We geloven dat deze afdeling een weerspiegeling moet zijn van onze achterban, en moet bestaan uit
mensen die veel verschillende talen spreken en die uitgebreide
ervaring en kennis op het gebied van vrouwenrechten hebben.
In 2010 namen we een junior programmamedewerker in dienst
voor Europa/GOS, die afkomstig is uit Georgië en naast Georgisch ook Russisch en Engels spreekt. We namen een Frans
sprekende junior programmamedewerker in dienst voor Afrika en
het Midden-Oosten, en een senior programmamedewerker voor
de Geld-portfolio met een achtergrond in het Midden-Oosten en
spreekvaardigheid in het Arabisch en Farsi. Dankzij de inzet van
onze medewerkers hebben we al onze subsidiedocumenten vertaald, zodat we gedurende het proces van subsidieverstrekking,
monitoren en evalueren kunnen communiceren in het Frans,
Spaans, Russisch, Engels en Nederlands.

Totaalbedragen en percentages van subsidies
per thema

€816.500
25%

Lichaam
Geld
Stem
Vrouwenfondsen

€721.500
23%

€829.000
26%

Women's Funds

Totaalbedragen en percentages van subsidies
per regio
4%
€136.000

Aanscherping van de strategische koers
De afdeling stelde middellange- en langetermijndoelen vast voor
elke portfolio, en daarnaast een aantal indicatoren voor elk beoogd resultaat. Deze doelen zullen worden gelinkt aan de position
papers die voor elke portfolio worden ontwikkeld. Deze papers
zijn bedoeld om de reikwijdte van elk van onze thema’s in kaart te
brengen en om een grondslag en context te bieden voor de keuze
van specifieke focusgebieden. De position papers zullen ook de
belangrijkste strategieën beschrijven die we met onze subsidies
willen stimuleren en aangeven wanneer subsidiënten in de verschillende gebieden als succesvol kunnen worden beschouwd.
Eind 2010 hadden we conceptversies voor de portfolio’s Stem en
Lichaam klaar. In 2011 zullen we ook de conceptversies voor de
twee andere portfolio’s gereedmaken en door middel van adviesbijeenkomsten feedback van onze subsidiënten vragen op de
doelen die we voor elke portfolio geformuleerd hebben. Eind 2011
zullen we de definitieve versies van alle position papers vaststellen
en delen met de diverse belanghebbenden.

€834.700
26%

5%
€148.000
24%
€771.200
Afrika

23%
€725.000

Azië & de Pacific
Europa & GOS
Latijns-Amerika & de Cariben
Midden-Oosten & Maghreb
Overig (internationaal & interregionaal)

16%
€522.300

28%
€898.700

Onze subsidies

In ons vrouwenfondsenprogramma hebben we in 2010 belangrijke
resultaten behaald die de doelen uit het Strategisch Plan dichterbij
brengen. Gedurende de eerste helft van het jaar beoordeelde de
verantwoordelijke programmamedewerker alle vrouwenfondsen
die op dat moment een subsidierelatie hadden met Mama Cash.
Bij de beoordeling maakten we gebruik van de indicatoren zoals
vastgelegd in het nieuw ontwikkelde raamwerk voor het vrouwenfondsenprogramma. De beoordeling gaf ons een dieper inzicht in
de capaciteiten, investeringen en samenwerkingsverbanden die
nodig zijn om een sterker bouwwerk van vrouwenfondsen te verwezenlijken. Het scherpte ook onze focus.

Wij gaven prioriteit aan subsidies voor structurele steun aan vrouwen-, meiden- en transgendergroepen. Deze algemene ondersteunende subsidies zijn bedoeld om de kosten te dekken die veel
donoren niet willen subsidiëren omdat zij zich liever richten op
specifieke projecten. Structurele subsidie helpt betalen voor huur,
lonen, apparatuur zoals computers en andere basiskosten om een
organisatie draaiende te houden. Naast algemene steun, gaven
we ook prioriteit aan specifieke soorten groepen – groepen die
stem en kracht geven aan vrouwen die naar de marges van hun
gemeenschappen worden gedrongen vanwege hun seksualiteit
(transgenders in Botswana en lesbiennes in India), hun locatie
(plattelandsvrouwen in Pakistan), hun fysieke beperkingen
(vrouwen met een handicap in Servië), hun religieuze status (moslimvrouwen in Nepal), hun beroep (sekswerkers in Thailand; thuiswerkers in Guatemala) of hun wettelijke status (vrouwen die asiel
zoeken in Nederland).

De programmamedewerker gebruikte de uitkomsten van de beoordeling om samen met het International Network of Women’s
Funds (INWF) een nieuw initiatief op poten te zetten, gericht op het
verbeteren van de fondsenwervingscapaciteit van de vrouwenfondsen die wij steunen. Die bleek namelijk het belangrijkste obstakel voor hun streven naar groei en duurzaamheid.

In vergelijking met 2009 verhoogden we het aantal subsidies voor
groepen die beperkte toegang tot middelen hebben gehad en daardoor zichtbaarheid ontberen. In 2010 subsidieerden we bijvoorbeeld
vijf groepen geleid door gehandicapte vrouwen, waar dat er in 2009
nog drie waren. We subsidieerden acht groepen – twee meer dan in
2009 – die opkomen voor de rechten van plattelandsvrouwen.

64

Hoewel het team een toename zag van bepaalde soorten gemarginaliseerde groepen, was er één groep die ondervertegenwoordigd bleef in onze subsidietoekenningen over 2010. Met maar drie
subsidies vormden groepen geleid door adolescenten en jonge
vrouwen een kleiner aandeel van onze subsidiënten dan we hadden gehoopt. De meeste groepen met een focus op meiden en
jonge vrouwen die ons benaderden, werden geleid door volwassen vrouwen die programma’s ontwikkelen voor meiden.
Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor deze leemte, aangezien meidengroepen specifieke obstakels tegenkomen wanneer
zij dingen gaan organiseren. Volwassenen denken vaak dat meiden expertise van anderen nodig hebben en programma’s die buitenstaanders voor hen ontwikkelen, in plaats van meiden te zien
als zelfstandige wezens die hun eigen programma’s kunnen opzetten. Ook is het moeilijk voor meiden om toestemming te krijgen om
zelfstandig samen te komen, en spelen er veiligheidskwesties bij
het reizen van en naar ontmoetingsplekken. Verder moeten de
meiden ook gewoon nog naar school en/of hun werk, of ze
moeten helpen in het huishouden en zorgen voor behoeftige familieleden; ze hebben kortweg weinig tijd om zich zelfstandig te organiseren. Des te meer reden om hen zo goed mogelijk te willen
steunen. Wij zien ons partnerschap met Fondo Centroamericano
de Mujeres, een vrouwenfonds in Centraal-Amerika dat vooral initiatieven van jonge vrouwen subsidieert, als een goed startpunt om
deze specifieke leemte in ons bereik en onze subsidieportefeuille
te gaan vullen.

Intensievere begeleiding
Mama Cash wil de groepen die zij steunt nog beter bijstaan en
versterken door het bieden van intensieve begeleiding, accompaniment support genoemd. Eind 2009 begonnen we met deze
nieuwe vorm van steun, die veel verder gaat dan het geven van
geld alleen. ‘Accompaniment’ betekent dat we als partner samenwerken met de groepen en zo samen reflecteren op hun sterke en
zwakke kanten, strategieën bepalen en hun organisatorische behoeftes in kaart brengen. Ook helpen we ze om hun capaciteiten
te versterken zodat ze hun invloed, macht en bereik kunnen vergroten, en brengen we verschillende groepen met elkaar in verbinding zodat ze leermomenten kunnen delen en samen sterkere
vrouwenrechtenbewegingen kunnen opbouwen.
Hoewel we onze capaciteiten op dit gebied nog steeds aan het
ontwikkelen zijn, lijkt feedback van onze vrouwengroepen erop te
wijzen dat deze nieuwe vorm van begeleiding niet alleen gewaardeerd wordt, maar ook resulteert in een duidelijker focus, strategie
en effectiviteit. Zo brachten we een groep jonge vrouwen in Malawi die opkomt tegen geweld en voor seksuele en reproductieve
rechten en gezondheid (Girls Empowerment Network / GENET) in
contact met het Oegandese MEMPROW, dat op hetzelfde gebied
actief is maar een meer ontwikkelde strategie heeft voor belangenbehartiging op verschillende niveaus, waaronder partnerschap met
organisaties die opkomen voor de rechten van feministen, lesbiennes en sekswerkers. MEMPROW is bezig een regionaal netwerk
op te bouwen en haar instrumenten op het gebied van educatie
en belangenbehartiging te delen en GENET wil graag MEMPROWs
eerste partner worden in Malawi.

Hoewel de meeste begeleiding in 2010 een-op-een aan individuele
subsidiënten werd gegeven, of gericht was op het met elkaar in
verbinding brengen van bepaalde vrouwengroepen, boden we ook
steun in andere settings. Een Mama Cash-medewerker hield bijvoorbeeld een bijeenkomst rond strategische planning voor transgenders in São Paulo, Brazilië, mogelijk gemaakt door Global
Action for Trans Equality (GATE). Die bijeenkomst bood transgenderactivisten uit Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Azië,
de Pacific en Europa een mogelijkheid om samen te komen en
overeenstemming te bereiken over prioriteiten op het gebied van
mondiale actie. Ook bood het hun de gelegenheid voor onderlinge
support en voor het mobiliseren van meer middelen voor transgenderactivisme. Het was een eerste stap in wat wij voorzien dat een
langetermijninspanning zal worden en een goed voorbeeld van de
extra dienstverlening en toegevoegde waarde die Mama Cash ook
in 2011 wil blijven bieden aan de door haar gesteunde groepen.

Verder bouwen aan netwerken
Om onze netwerken en connecties met bewegingen van vrouwen
en feministen en met gelieerde bewegingen zoals de LBTG-beweging uit te breiden, kwamen onze programmamedewerkers geregeld samen met groepen en experts in het veld. We namen deel
aan verschillende bijeenkomsten en conferenties, zoals het Africa
Feminist Forum in Senegal, waar meer dan 200 activisten bijeenkwamen om te reflecteren over de stand van de vrouwenrechtenbeweging op het Afrikaanse continent en actieplannen te
formuleren die tot een gezamenlijke agenda voor verandering
moeten leiden.
Daarnaast werkten we samen met de Association for Women’s
Rights in Development (AWID) en het International Network of
Women’s Funds (INWF) om een bijeenkomst te organiseren die
meer dan 65 vrouwenrechtenactivisten uit de Gemenebest van
Onafhankelijke Staten en Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa
bijeenbracht. Samen hebben we strategieën geformuleerd om de
vrouwenbeweging in de regio te versterken en om te lobbyen bij
donoren voor blijvende steun voor vrouwenrechtenactivisme.
De bijeenkomst vond plaats op een cruciaal moment: het is een
tijd waarin veel donoren zich terugtrekken, of het nu uit een gevoel
van moedeloosheid of vermoeidheid is of vanuit het idee dat democratie en mensenrechten inmiddels wel zijn gerealiseerd. En ze
verzuimen om een kader achter te laten waarbinnen vrouwenorganisaties- en bewegingen zichzelf overeind kunnen houden.

Opzet van het nieuwe Adviesnetwerk
In december 2010 keurde het bestuur de eerste groep van acht
adviseurs voor ons nieuwe Adviesnetwerk goed. Het voornemen
om dit Adviesnetwerk op te zetten stond in het Strategisch Plan
2009-2013. Het Adviesnetwerk is een groep van vrouwenrechtenexperts die ons (op een vrijwillige basis) kritische inzichten bieden
in ons werk, door feedback te geven op de groepen die een subsidie aanvragen en ons te helpen bij onze strategische planvorming binnen elk van de vier portfolio’s. Adviseurs worden
geselecteerd op grond van hun thematische en regionale expertise en worden lid voor een periode van drie jaar. Hun rol en verantwoordelijkheden zijn scherp afgebakend om te garanderen dat
de wederzijdse verwachtingen helder zijn.
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Leren en evaluatie
In 2010 begon het team met het creëren van een raamwerk ‘leren
en evaluatie’. Zo’n raamwerk moet ons in staat stellen om de veranderingen vast te leggen die vrouwen-, meiden en transgendergroepen tot stand weten te brengen in sociale bewegingen, in de
normen en attitudes van hun gemeenschappen en in het dagelijks
leven van vrouwen, meiden en transgenders.
We ontwikkelden nieuwe instrumenten om de vooruitgang van
onze subsidiënten te monitoren, en henzelf tegen het einde van de
subsidieperiode in staat te stellen hun resultaten te beoordelen.
We zijn ook begonnen te experimenteren met een nieuwe reflectiewerkwijze voor senior programmamedewerkers, die hun tijd en
gelegenheid biedt om goed te kijken naar de resultaten die de
groepen in in 2009 en 2010 behaalden. Leden van het team verbonden die individuele resultaten aan de doelstellingen voor de
lange termijn die we ontwikkelden voor elk van onze vier thematische gebieden. De resulterende analyse zal worden gebruikt om
toekomstige prioriteiten te stellen en op bijeenkomsten worden

gedeeld met de groepen die wij steunen en met andere bondgenoten. Het creëren van ruimte voor reflectie, zowel binnen Mama
Cash als samen met subsidiënten, is in onze ogen cruciaal om
te analyseren en te begrijpen welke veranderingen vrouwen-,
meiden- en transgendergroepen hebben weten te bewerkstelligen.
Het conceptraamwerk dat er nu ligt geeft weer hoe onze benadering van leren en evalueren er op hoofdlijnen uitziet; een benadering
die gebaseerd is op principes van sociale rechtvaardigheid en een
participerende feministische praktijk. Het raamwerk zal dienen als
een gids, zowel intern als extern, die duidelijk maakt wat leren en
evalueren betekent voor Mama Cash, waarom we hebben gekozen
voor de concepten en methoden die we gebruiken en hoe we een
set instrumenten zullen implementeren die passen bij onze waarden.
Hoewel we grote stappen hebben gezet in de ontwikkeling van dit
raamwerk en de bijbehorende instrumenten, moeten we nog steeds
veel doen om de verschillende onderdelen te integreren in een samenhangend geheel. Hier zullen we in 2011 prioriteit aan geven.

interview Sophia Sakhanberidze – Junior programmamedewerker bij Mama Cash
“Ik ben erg onder
de indruk van de
vrouwenrechtengroepen die Mama
Cash ondersteunt.
Ze zijn enorm dapper in hun strijd
voor rechtvaardigheid en gelijkheid,
die zij vaak in heel moeilijke omstandigheden moeten voeren. Onlangs sprak ik met
een groep lesbische activisten uit Azerbaijan, die informatie vroegen over ons subsidiebeleid en onze criteria. Het is enorm
moedig om te strijden voor de erkenning en
acceptatie van je seksualiteit in een dergelijk dictatoriaal land waar vrouwenrechten
absoluut geen prioriteit krijgen.
In 2008 kwam ik naar Nederland om met
de liefde van mijn leven te zijn. In november
2009 studeerde ik af in ontwikkelingsstudies aan het Institute of Social Studies in
Den Haag. In februari 2010 solliciteerde ik
bij Mama Cash naar de functie van junior
programmamedewerker voor Europa en de
Gemenebest van Onafhankelijke Staten
(GOS). Ik was zo blij toen ze mij in dienst
namen! Toen ik alles achterliet in mijn land
verwachtte ik niet dat al mijn wensen in ver-
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vulling zouden gaan. Maar werken bij
Mama Cash is een droom die uitkomt.
De diversiteit van de groepen die we ondersteunen spreekt me erg aan en motiveert
me om mijn werk te doen. Zo ondersteunt
Mama Cash een groep Zweedse sekswerkers die campagne voeren voor hun rechten. Doordat er in Zweden een wet is
ingevoerd die klanten van sekswerkers
criminaliseert, is het voor sekswerkers
moeilijker geworden om een beroep op hun
rechten te doen. En dan heb je in Belgrado
weer een totaal andere groep, Women in
Black, die streeft naar vrede en rechtvaardigheid in het naoorlogse Servië. Ze werken
aan vrede en tolerantie door middel van
belangenbehartiging, campagnes en straatacties en door solidariteitsbezoeken aan
vrouwen en gemeenschappen waar oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden,
zoals Srebrenica.
Als vloeiend Russisch en Georgisch spreker
en als feminist met een sterke betrokkenheid bij kwesties van sociale rechtvaardigheid in Georgië, kan ik diepgaande
gedachte-uitwisselingen hebben met subsidiënten uit Europa en het GOS. Mijn regionale kennis is een mooie aanvulling op de

thematische deskundigheid van de senior
programmamedewerkers voor Lichaam,
Stem, Geld en Vrouwenfondsen. Waar ik
naar zoek als ik aanvragen beoordeel, zijn
zelfgeorganiseerde groepen die écht verschil kunnen maken in hun context en die
het begrip mensenrechten breed opvatten.
De betrokkenheid en toewijding van Mama
Cash stoppen niet als de subsidie is toegekend. De kern van onze subsidies is het
idee van begeleiding. Dit betekent dat ik
regelmatig contact met de groepen heb
om te bespreken of het ze lukt de doelen te
behalen die ze zichzelf hebben gesteld en
of ze enige hulp of feedback nodig hebben
van Mama Cash. Het geeft ons de kans om
waarde toe te voegen aan het werk van
onze vrouwen-, meiden- en transgroepen
en om de bredere feministische beweging,
waar wij onderdeel van zijn, te versterken.
De groepen die wij steunen, streven naar
een wereld waarin iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht sekse, gender, levensstijl,
klasse, ras of seksuele geaardheid. Ik ben
heel erg trots om aan hun werk te mogen
bijdragen.”

Fondsenwerving &
Communicatie
De afdeling Fondsenwerving & communicatie is verantwoordelijk voor het
mobiliseren van financiële middelen en
voor het vergroten van de zichtbaarheid
van Mama Cash, het werk van door ons
gesteunde groepen en belangrijke
mondiale kwesties en trends op het
gebied van vrouwenrechten.
Als het gaat om fondsenwerving is ons
doel niet alleen om geld in te zamelen
dat nodig is om onze eigen activiteiten
te financieren, maar ook om andere
donoren te stimuleren te investeren in
de mensenrechten van vrouwen,
meiden en transgenders. In 2010 legden
we de nadruk op het verkrijgen van
meer gevarieerde en langdurige ondersteuning – met name van institutionele
en particuliere donoren – en op het
begrijpen en beïnvloeden van het
huidige landschap van investeringen
in vrouwen en meiden.

Fondsenwerving
Belangrijkste feiten en cijfers
In 2010 was het totale inkomen van Mama Cash €7.376.000,
een toename van 27% ten opzichte van 2009 en 22% meer dan
het begrote inkomen van 6,05 miljoen euro. Een totaalbedrag
van €7,3 miljoen was het resultaat van fondsenwerving (zie het
cirkeldiagram hieronder voor een overzicht van de bronnen),
terwijl de overige €0,08 miljoen onder ‘ander inkomen’ valt
(waaronder inkomen uit rente en beleggingen).
Het grootste deel van het inkomen van Mama Cash kwam in
2010 van private en publieke fondsen (32%), overheden (19%)
en individuen (41%). Onder de categorie ‘individuen’ vallen ook
fondsen op naam.
De toename van ons inkomen van 27% in vergelijking met 2009
is grotendeels veroorzaakt door de ontvangst van een gift van
€1,82 miljoen voor het Nan Lombaers-Els Huijser (NLEH) Fonds.
We ontvingen deze gift in zijn geheel in 2010, maar het is de bedoeling dat we de besteding van het geld over vijf jaar uitspreiden. Als we het toekomstige jaarinkomen van het NLEH Fonds
buiten beschouwing laten, dan zouden we 98% van de inkomensverwachtingen voor 2010 hebben behaald.

Inkomstenbronnen 2010
1%
19%
41%

Particulieren
Particuliere stichtingen
Overige instellingen

7%

Derden

2%

Overheden
Overige inkomsten

30%
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BIJDRAGEN VAN INSTITUTIONELE DONOREN

Belangrijkste feiten en cijfers
In 2010 bedroegen de inkomsten van private en publieke fondsen 32% (€2.370.530) van het totale inkomen van Mama Cash.
Dit was 13% ofwel €299.477 minder dan het begrote bedrag
aan inkomsten van de kant van fondsen.
De inkomsten van de kant van overheden (€1.375.112) overschreden onze begroting (€1.270.320) met 11%. Ten opzichte
van 2009 hadden we echter toch 11% minder inkomsten van
overheden. Deze daling was voorzien, omdat we in 2009 een
eenmalige buitengewone bijdrage kregen van het Nederlandse
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
In 2010 bedroegen de inkomsten die afkomstig waren van de
overheid 19% van ons totale inkomsten. Mama Cash kreeg subsidies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken/
DIGIS, Irish Aid en de Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).
Een genereuze ongeoormerkte subsidie van €500.000 van de
Nederlandse Postcode Loterij, die op grond van de Nederlandse
regelgeving rond fondswerving valt onder ‘bijdrage van een
derde partij’, maakte 7% van ons inkomen in 2010 uit.

Resultaten
Inkomsten van private en publieke fondsen zijn cruciaal voor
Mama Cash, en daarom waren we erg gelukkig toen we in 2010
voor de eerste keer een subsidie wisten te bemachtigen van de
Arcus Foundation, die ons werk op het gebied van lesbische, biseksuele en transgenderrechten ondersteunt met een eenjarige
subsidie. De Oak Foundation hernieuwde haar subsidiering met
een meerjarensubsidie voor ons werk op het gebied van het eindigen van geweld en het bouwen aan vredesculturen. Een anonieme institutionele donor uit de Verenigde Staten vernieuwde zijn
genereuze subsidie voor ons werk in het Zuiden. De Ford Foundation vernieuwde zijn subsidie voor onze activiteiten op het gebied
van het beïnvloeden van filantropie voor een jaar, en het Triodos
Fonds gaf een eenjarige subsidie voor ons werk op het gebied
van reproductieve rechten.

Meerjarensubsidies In 2010 ontvingen we inkomsten uit
bestaande meerjarensubsidies van het Sigrid Rausing Trust, de
Nationale Postcode Loterij, de Nike Foundation, de Starry Night
Fund of Tides Foundation en Hivos. Mama Cash is deze donoren
dankbaar voor hun langetermijnbesluit om ons werk te ondersteunen, die voor ons van onschatbare waarde is. Nieuwe meerjarenschenkingen in 2010 werden al genoemd in de vorige alinea’s
(Oak Foundation, Irish Aid, MFS II en Sida).
Ongeoormerkte subsidies Veel institutionele donoren verlangen dat Mama Cash hun subsidies op een specifieke manier of
voor een specifiek doel inzet, afhankelijk van het werkgebied van
het betreffende fonds en zijn programmatische prioriteiten.
Subsidies worden vaak geoormerkt voor bepaalde regio’s in de
wereld, of voor bepaalde kwesties of doelgroepen. Mama Cash
respecteert het recht van donoren om prioriteiten te stellen en we
begrijpen dat zij verantwoording verschuldigd zijn aan hun achterban. Maar ‘ongeoormerkte’ subsidies zijn 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.
Verder maken juist deze subsidies het mogelijk om de groepen die
we steunen te begeleiden bij de versterking van hun capaciteiten
en te stimuleren tot vergroting van hun kennis. Door ongeoormerkte subsidies kunnen we ook activiteiten ontplooien om

“Irish Aid ziet Mama Cash als een strategische partner in ons werk om gendergelijkheid
te bevorderen – we waarderen Mama Cash’s authentieke en in de praktijk gewortelde
werk met de kleinschalige vrouwengroepen die zij ondersteunt.”
Tine Doody, Genderadviseur Irish Aid, ministerie van Buitenlandse Zaken Ierland
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De Nationale Postcode Loterij
Elk week plaatst de Nationale Postcode Loterij een paginagrote kleurenadvertentie
in een Nederlandse krant, onder het motto ‘Samen maken we verschil’. Daarbij
wordt steeds het werk van een andere begunstigde van de Postcode Loterij voor
het voetlicht gebracht.
Op 9 maart 2010 profileerde de Loterij de door Mama Cash gesteunde Colombiaanse vrouwengroep La Liga de Mujeres Desplazadas in de NRC Next.
De Postcode Loterij bood Mama Cash ook zendtijd aan op de Nederlandse
televisie aan in de vorm van een optreden bij Koffietijd op 8 december 2010. Dit
was een uitstekende kans om onze eindejaarscampagne ‘Dit jaar nog’ te promoten (zie pagina 74).
Mama Cash is de Nationale Postcode Loterij
erg dankbaar voor deze belangrijke publiciteit.

middelen te mobiliseren en invloed uit te oefenen op het filantropische veld, en zo een bijdrage leveren aan het vergroten van de
beschikbare subsidies voor vrouwen en meiden wereldwijd.

Donaties in natura

We zijn de institutionele donoren die Mama Cash hebben ondersteund met ongeoormerkte subsidies in 2010 – het ministerie van
Buitenlandse Zaken, de Nationale Postcode Loterij, de Ford
Foundation en de Starry Night Fund of Tides Foundation – enorm

Mama Cash ontving in 2010 genereuze donaties in natura
van Doob Design, Fly Catcher, Fortis ABN AMRO en
PA Consultants.

dankbaar.

Frank ter Horst van Doob Design adviseerde Mama Cash
over het ontwerp van het interieur van ons kantoor. Het
Nederlandse bedrijf Fly Catcher verrichtte onderzoek voor
Mama Cash over ons merkimago in Nederland. De bank
Fortis ABN AMRO schonk kantoormeubilair om de werkplekken van onze werknemers te verbeteren. 35 consultants van PA Consultants adviseerden Mama Cash
gedurende één dag over verschillende strategieën met
betrekking tot fondsenwerving, communicatie en financiën.
Wij zijn enorm dankbaar voor de tijd en expertise die deze
bedrijven ons schonken. Omgerekend naar geld is de
waarde van deze giften en tijd minimaal €25.000.

Filantropie beïnvloeden
Het mobiliseren van meer steun voor de mensenrechten van
vrouwen is een van de hoofddoelen van Mama Cash’s huidige
Strategisch Plan. Op pagina’s 30-33 van dit jaarverslag beschreven we al onze inspanningen en activiteiten op dit gebied in 2010.
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GIFTEN VAN PARTICULIERE DONATEURS

Bereikte resultaten
Aanscherping van fondsenwerving onder particulieren

Belangrijkste feiten en cijfers
Particuliere donateurs droegen in 2010 €3.043.950 bij aan
Mama Cash, een toename van bijna 100% ten opzichte van
2009. Deze particuliere donaties vertegenwoordigden 41% van
onze totale inkomen. Deze uitzonderlijke toename is het gevolg
van de schenking van €1,82 miljoen van het Nan LombaersEls Huijser Fonds, die werd ontvangen en meegerekend als inkomen in 2010, maar is bedoeld om over minimal vijf jaar te uit
te spreiden (zie kadertekst op de pagina hiernaast en toelichting
nr. 11 op pagina 96). Onder de particuliere donaties waren zowel
eenmalige als terugkerende schenkingen, en ook donaties van
fondsen op naam, erfenissen en legaten.
Fondsen op naam en themafondsen zorgden voor 66% van de
inkomsten uit particuliere donaties.
Eenmalige donaties maakten 15% uit van het totaalbedrag aan
particuliere donaties. Dit is een toename van 60% in vergelijking
met 2009, die het gevolg is van een grote schenking van de
religieuze orde van de Provinciaalse Franciscaanse Zusters van
Heythuysen (€100.00) en van een intensievere fondsenwerving
onder onze bestaande Nederlandse particuliere donateurs en
supporters. Regelmatige donaties via automatische incasso
(7% van bijdragen van particuliere donateurs) en via notariële
akten (11%) namen toe met respectievelijk 15% en 3% ten
opzichte van 2009.

15%

7%

11%
1%

66%

Particuliere giften
per categorie
(2010)

Het Strategisch Plan 2009-2013 beoogt een aanzienlijke toename
van de giften van particuliere donateurs van 25% naar 35% van
onze jaarlijkse inkomsten en daarnaast uitbreiding van onze donateurspoel van 4.500 naar 20.000. De medewerkers Fondsenwerving Particuliere Donateurs besteedden in 2010 tijd en energie
aan het beoordelen van verschillende strategieën voor fondsenwerving. Verscheidene nieuwe methoden om donateurs te werven
werden getest en een nieuw donateursegmentatiesysteem werd
geïmplementeerd. We verbeterden de effectiviteit van onze fondsenwervende activiteiten en we begonnen met werken aan een
gecombineerde fondsenwerving- en communicatiestrategie. Desondanks werd gedurende het jaar en na een aantal tests duidelijk
dat Mama Cash het ambitieuze doel van 20.000 donateurs tegen
het einde van 2013 waarschijnlijk niet zal halen.
Onze medewerkerscapaciteit en ons budget zijn te beperkt om
het merkbewustzijn van Mama Cash in Nederland zoveel te verhogen als nodig is om onze basis aan donateurs te vergroten tot
de gewenste omvang. Concurrentie op de Nederlandse markt is
groot, de kanalen voor acquisitie via direct marketing zijn overvol
en kostbaar en nieuwe donateurs doneren weinig en vloeien snel
weer af. Daarom heeft Mama Cash besloten om verder te gaan
met een model van kwalitatieve groei dat de nadruk legt op het
ontwikkelen van een meer wezenlijke relatie met bestaande particuliere donateurs en op het leggen van contact met hun netwerken, families en vrienden.

Werving van nieuwe donateurs Mama Cash wierf 1.170
nieuwe donateurs in 2010. In totaal gaven 4.947 particuliere donateurs gedurende het jaar een gemiddelde donatie van €90,73
(vergeleken met €83,61 in 2009). We hadden in totaal 5.646 actieve donateurs (gedefinieerd as iemand die heeft gedoneerd binnen de afgelopen 24 maanden), een groei van 12% ten opzichte
van 2009. Ondanks de voortdurende economische recessie zijn
we doorgegaan met het testen van nieuwe en verbeterde telemarketing en direct mail-fondsenwervingsstrategieën. Hoewel
onze nadruk lag op maandelijkse contributies, kwam 65% van
onze nieuwe donateurs bij ons terecht via direct mailing, als eenmalige donateurs. Een strategie gericht op behouden en onderhouden werd geïntroduceerd om deze donateurs te bewegen
maandelijkse donaties te gaan doen. De resultaten van deze inspanning waren mager en we stopten de campagne. We zijn
niettemin blij dat het inkomen van eenmalige en terugkerende
particuliere donateurs toenam met 26% ten opzichte van 2009.

Particuliere donaties (eenmalig)
Vaste giften
Periodieke giften (notariële akte)
Nalatenschappen/legaten
Fondsen op naam en themafondsen
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Fondsen op naam De inkomsten uit fondsen op naam namen
in 2010 toe met 280% (dankzij de gift van het Nan LombaersEls Huijser Fonds). Bovendien ontvingen we inkomsten uit drie
andere fondsen op naam: het Anneke van Baalen/De Bonte was
Fonds, het Mama Cash-Baas Fonds en het Maria Willard Fonds.

Nan LombaersEls Huijser Fund
In 1998 besloten twee Nederlandse vrouwen, Nan Lombaers
en Els Huijser, om hun persoonlijke middelen in te zetten om
benadeelde vrouwen in de wereld een handje te helpen. Ze
waren allebei psychotherapeuten die in hun professionele en
persoonlijke leven gepassioneerd waren over vrouwenrechten.
Zij reisden graag en genoten ervan nieuwe landen en culturen
te ontdekken. Om hun visie te verwezenlijken begonnen ze een
fonds, Stichting Westeinde genoemd, dat initiatieven ondersteunt op het gebied van empowerment van vrouwen wereldwijd. In hun testament namen ze de bepaling op dat na hun
beider dood de opbrengst van hun nalatenschap naar Stichting Westeinde zou gaan. Maar ook dat Stichting Westeinde
na hun dood maximaal nog vijf jaar zou bestaan.
De curatoren die na de dood van Lombaers en Huijser het
beheer van Stichting Westeinde op zich namen, wilden de visie
van de oprichters zo goed mogelijk uitdragen en zagen in
Mama Cash een fonds met de vaardigheden en ervaring om
vrouwen en meiden te ondersteunen op de manier die Nan
Lombaers en Els Huijser hadden voorzien.
In september 2007 richtten de curatoren een fonds op naam op
bij Mama Cash, te weten het Nan Lombaers-Els Huijser Fonds,
met een overeenkomst van €750.000 voor drie jaar. Het doel
van het Nan Lombaers-Els Huijser Fonds was om Mama Cash
te ondersteunen op het gebied van subsidieverstrekking voor
de rechten van vrouwen en meiden, met bijzondere aandacht
voor de thema’s economische rechtvaardigheid, onafhankelijkheid en burgerparticipatie. Het recept was simpel en krachtig:
Stichting Westeinde droeg de middelen aan, Mama Cash haar
ervaring met subsidies verstrekken en met netwerken in de
internationale vrouwenrechtenbewegingen.
Na drie succesvolle jaren besloten de beheerders in 2010 het
overgebleven vermogen van Stichting Westeinde – ongeveer
€1,82 miljoen – over te hevelen naar het Nan LombaersEls Huijser Fonds, om vrouwen en meiden wereldwijd blijvend
te ondersteunen. Een prachtige hulde aan twee visionaire
vrouwen die wilden bijdragen aan een meer rechtvaardige
wereld voor vrouwen en meiden.

Vertegenwoordigers van het Forum of Women's NGO’s
Kyrgyzstan bezoeken een vluchtelingenkamp

Inkomsten uit nalatenschappen In 2010 ontvingen we
€36.000 uit nalatenschappen, wat 38% meer is dan we in 2009
ontvingen, maar minder dan onze begrote inkomsten op dit gebied
(€50.000). Elf nieuwe donateurs vertelden ons dat ze Mama Cash
hadden opgenomen in hun testament.
Betrokken donateurs Mama Cash stimuleert initiatieven van
donoren om de zichtbaarheid van en steun voor de rechten van
vrouwen en meiden te vergroten. We hebben dit gedaan door de
Campagne 88 dagen, maar ook door het promoten van initiatieven van donateurs gedurende het jaar.
In 2010 organiseerden onze supporters veertig verschillende initiatieven en evenementen voor Mama Cash. We ontvingen donaties
van verschillende donateurs die hun vrienden en familie vroegen
geld voor Mama Cash te geven in plaats van een verjaardags- of
huwelijkscadeau. Voor meer voorbeelden van donateursactiviteiten, zie het onderdeel ‘Donateurs in Actie’ op pagina 36.

Het MC2 Programma
‘Make Change with Mama Cash’
In 2010 bleef Mama Cash het MC2-programma uitvoeren. 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.

Riek Stienstra Fonds Het Riek Stienstra Fonds voor de
Mama Cash is de curatoren van Stichting Westeinde ontzettend dankbaar. Wij zijn Emma van Zalinge, Ineke Kraus,
Renee Römkens, en Marion Kreijenbroek ook diepe dank
verschuldigd voor hun geloof en vertrouwen in ons werk.

rechten van lesbiennes, biseksuele vrouwen en transgenders
(een gezamenlijk initiatief met Hivos) ontving €37.660 van particulieren. Mama Cash begon een Riek Stienstra-website in 2010
en was aanwezig bij verschillende ‘roze’ festivals in Nederland om
de zichtbaarheid van LBT-rechten en het fonds te vergroten.
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Communicatie

Een financiële cursus op het kantoor van Mama Cash

2

Financiële cursussen Als onderdeel van ons MC -programma organiseerden we in 2010 opnieuw een serie cursussen rond
geldbeheer, beleggingen en filantropie voor onze donateurs en
andere geïnteresseerden. Het doel ervan is de economische
vaardigheden en onafhankelijkheid van vrouwen te vergroten,
kennis onder vrouwen over maatschappelijk verantwoord en
duurzaam beleggen op te bouwen en hun meer inzicht te geven
in filantropie in Nederland. In totaal volgden 51 deelnemers een of
meer van onze vijf financiële cursussen. De meeste deelnemers
waren bestaande donateurs.

De Erfdochters 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 Erfdochters-programma bestaat
sinds 1986. De leden van de verschillende steungroepen delen
hun positieve en negatieve ervaringen met geërfd geld met elkaar.
Ook in 2010 bood Marjan Sax vrouwen met geërfd geld ondersteuning op het gebied van familiedynamiek, financieel management en filantropie. Mama Cash organiseerde twee Erfdochtersbijeenkomsten voor in totaal 36 deelnemers. Gedurende deze
bijeenkomsten hielden we Skype-gesprekken met twee van onze
vrouwengroepen: ATRAHDOM uit Guatemala en het Women’s
Rights Institute for Peace uit Kenia. De deelnemers waren erg
enthousiast over deze kans om direct te communiceren met de
vrouwengroepen die we steunen.

Het communicatieteam van Mama Cash is verantwoordelijk voor
het delen van informatie en lessons learned met de door ons gesteunde groepen, met onze (potentiële) donateurs en institutionele
donoren en met onze collega’s in de vrouwenrechten- en socialerechtvaardigheidsbeweging wereldwijd. Daarnaast draagt het
team zorg voor het vergroten van de zichtbaarheid van zowel het
werk van Mama Cash als het werk van onze groepen waar ook
ter wereld; voor het verspreiden van het beleid, het merk en de
boodschap van Mama Cash; voor persconferenties en evenementen en voor de ontwikkeling en het bijhouden van de websites, publicaties en andere communicatiemiddelen.
In 2010 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 ontwikkelde een online tentoonstelling over de rechten van sekswerkers.

Bereikte resultaten
Communicatie met onze donateurs In 2010 verzonden
we drie edities van onze Nederlandse nieuwsbrief (she has news)
en tien edities van ons Nederlandse e-zine (she has e-news).
Daarnaast verspreidde Mama Cash zeven edities van het Engelstalige e-zine (she has e-news) voor ons groeiende Engelstalige
supportersbestand.

Merkonderzoek Het communicatieteam gaf (voor de eerste
keer in de geschiedenis van Mama Cash) opdracht tot een
onderzoek naar het imago van Mama Cash onder 1.000 vrouwen
in Nederland. Dit onderzoek liet zien dat 17% van de Nederlandse
vrouwen ons van naam kennen, wat vrij veel is, vooral voor een
organisatie van onze omvang. In de tweede helft van 2010 lieten
we merkonderzoek uitvoeren. Dit proces, waarbij kwantitatieve
en kwalitatieve methoden werden ingezet, hielp ons begrijpen
wat potentiële donoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland beweegt om Mama Cash te ondersteunen en om
belangrijke kernwaarden in het werk en de geschiedenis van
Mama Cash te onderscheiden.

"Voor mij waren de cursussen een soort thuiskomen. Geld is vaak zo'n taboe,
maar als je open bent over geldzaken kun je ook van elkaar leren. Ik vond het
heel verrijkend om met andere vrouwen uit te wisselen wat geld voor je betekent
en hoe je ermee omgaat. Het was echt empowerment op financieel gebied."
Linda Kamerman, deelnemer aan een financiële cursus van Mama Cash in 2010
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Online tentoonstelling over de rechten
van sekswerkers
Op 17 december, de Internationale Dag tegen Geweld jegens Sekswerkers, presenteerde
Mama Cash de eerste van een serie educatieve online tentoonstellingen over onderwerpen die
topprioriteit hebben binnen onze subsidieverlening en pleitbezorging. De eerste tentoonstelling,
‘Out from Under’, richt zich op de rechten van sekswerkers. ‘Out from Under’ belicht het
standpunt van Mama Cash met betrekking tot sekswerk en het werk en de visies van de vrouwengroepen waarmee wij samenwerken. Ook bevat de tentoonstelling een fotogalerij, video’s
geproduceerd door vrouwengroepen die wij steunen, een tijdslijn die onze geschiedenis in het
ondersteunen van sekswerkersrechten belicht en een artikel over de nieuwe ontwikkelingen
voor sekswerkers in Nederland.
‘Out from Under’ werd ontwikkeld in combinatie met de bijeenkomst ‘Collaboration to Advance
the Human Rights of Sex Workers’ op 8, 9 en 10 december in Amsterdam (zie pagina 31).
Deze bijeenkomst organiseerden we samen met het Sexual Health and Rights Project van het
Open Society Institute in New York.

Mama Cash online Mama Cash ziet sociale netwerken, online
sociale gemeenschappen en streaming video en audio als belangrijke middelen om meer kennis van en steun voor ons werk te creëren. Dankzij zoekmachineoptimalisatie (SEO) nam het aantal
bezoekers aan onze site in 2010 toe. Online bezoekers bezochten
ons vanuit een groter aantal bronnen dan in 2009, ze brachten meer
tijd door op onze website en ze bekeken meer pagina’s. In vergelijking met 2009 vonden meer bezoekers ons via Google (44% in
2010, 35% in 2009), en onze classificatie voor belangrijke zoektermen is enorm verbeterd. Daarnaast werd Mama Cash genoemd
en als link opgenomen op ongeveer 1.200 andere websites, 400
meer dan in 2009.
We zagen ook een gestage toename van het aantal ‘fans’ op onze
sociale netwerkpagina’s – 736 vrienden op Facebook waar dat er in
2009 nog 200 waren en 374 volgers op Twitter, een toename van
324 in vergelijking met 2009.
Mama Cash in de media In 2010 hebben we onze zichtbaarheid in de media substantieel vergroot. Mama Cash werd in diverse
kwaliteitskranten en tijdschriften van naam geciteerd of uitgelicht, en
we wisten ook een aantal opinieartikelen van onze hand geplaatst te
krijgen. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen liepen uiteen
van de situatie van vrouwen na de aardbeving in Haïti tot aan onze
activiteiten in het kader van onze fondsenwervingscampagnes.

Campagne 88 dagen Tussen de Internationale Dag van de
Mensenrechten op 10 december 2009 tot aan Internationale Vrouwendag op 8 maart 2010 organiseerden we zoals elk jaar de Campagne 88 dagen. Met deze campagne willen we het bewustzijn over
vrouwenrechten vergroten en fondsen werven voor vrouwen- en
meidenrechtenorganisaties. Het campagnethema voor 2009-2010
was ‘Go Wild for Women’s Rights!’. Mama Cash vroeg haar supporters om wilde en gekke activiteiten te organiseren die geld en meer
zichtbaarheid zouden genereren voor vrouwenrechten wereldwijd.
‘88 dagen’ liep voornamelijk online via de site www.88dagen.nl.
Op deze site konden Nederlandse supporters hun eigen campagnepagina creëren, toelichten welke specifiek evenement ze wilden opzetten voor vrouwenrechten en hun fondsenwervingsdoel noemen.
Familieleden, vrienden en collega’s sponsorden deze activiteiten via
de persoonlijke campagnepagina’s van de deelnemers.
Mama Cash organiseerde twee aanvullende activiteiten gedurende
de Campagne 88 dagen. Op 5 maart hielden we een schaatsevenement op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Enthousiaste schaatsers
schaatsten vele rondjes voor vrouwenrechten! Alle deelnemers hadden familieleden, vrienden en collega’s overgehaald hen te sponsoren. Dit schaatsevenement bracht €7.800 op, gemiddeld €260 per
schaatser.

Mama Cash werd 95 keer genoemd in een breed scala van Nederlandse kranten en vrouwentijdschriften, en daarnaast in drie radioprogramma’s en twee televisieprogramma’s. Het gezamenlijke
bereik van deze media bedroeg meer dan acht miljoen. 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, maandblad Opzij, lesbische
glossy Zij aan Zij, het tijdschrift van vakbond FNV en de Indiase
Hindustan Times.
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Mama Cash in the media
Op 23 januari, ongeveer tien dagen na de aardbeving op Haïti,
publiceerde Mama Cash een opiniestuk in dagblad Trouw.
Daarmee waren we een van de eersten die in de Nederlandse
media aandacht vroegen voor de schendingen van vrouwenrechten in de nasleep van de ramp én een van de eersten die
eisten dat overheden vrouwen betrokken bij besluitvormingsprocessen gerelateerd aan de heropbouw.

Het Women Inc. Festival op 6 maart 2010, twee dagen voor Internationale Vrouwendag, vormde het einde van de Campagne 88
dagen. Tijdens dit festival organiseerde Mama Cash samen met
Hivos een presentatie van de film Vessel, over de Nederlandse
organisatie Women on Waves. De filmvertoning, waar ongeveer
80 mensen bij aanwezig waren, werd gevolgd door een interview
met regisseur Diana Whitten en Women on Waves-oprichter en
-directeur Rebecca Gomperts. Daarnaast had Mama Cash een
infostand en een ‘wild camping inspiration tent’ ingericht. Deze inspireerde honderden bezoekers om hun wensen voor de rechten
van vrouwen en meiden op papier te zetten.
In totaal inspireerde de campagne 1.866 donoren om een ‘wild’
evenement te organiseren of te sponsoren. Dit leverde bijna
€180.000 op, waar we oneindig dankbaar voor zijn!

Scan van het artikel dat werd gepubliceerd in dagblad
Trouw, januari 2010

In september publiceerde feministisch tijdschrift Opzij een artikel over vrouwen en filantropie, gebaseerd op in opdracht van
Mama Cash uitgevoerd onderzoek naar de rol die vrouwen
door de eeuwen heen speelden in de oprichting van Nederlandse fondsen.
In december wijdde het Nederlandse filantropische tijdschrift
FM Magazine een themanummer aan vrouwen en filantropie.
Het nummer bevatte een interview met onze directeur Nicky
McIntyre, en daarnaast werd ook in andere artikelen melding
gemaakt van het werk van Mama Cash.
Het lesbische maandblad Zij aan Zij bood Mama Cash de mogelijkheid om een serie te schrijven over het werk van de groepen die Mama Cash ondersteunt. De eerste van deze artikelen
werd half december gepubliceerd. Het beschreef het werk van
twee dappere en inspirerende vrouwengroepen in Georgië:
Women’s Initiatives Supporting Group (WISG) en Women’s
Fund in Georgia (WFG).
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Campagne ‘Dit jaar nog!’ Van 25 november tot eind 2010
voerde Mama Cash nog een kleinschalige fondsenwervings- en
zichtbaarheidscampagne in Nederland, onder de naam ‘Dit jaar
nog’. Deze campagne draaide om drie vrouwengroepen die
Mama Cash niet zou kunnen ondersteunen als er niet op de
valreep van het jaar meer geld binnengehaald zou worden. Met
drie gratis stopperadvertenties, een online video, campagnewebpagina’s, een (digitale) nieuwsbrief en sociale media zoals Twitter,
Hyves en Facebook werd er in totaal €140.000 ingezameld (inclusief spontane schenkingen gedurende de campagneperiode die
niet door bovengenoemde publiciteitskanalen werden opgewekt).
De campagne kreeg enorm veel publiciteit, vooral in verhouding
tot het bescheiden budget dat hiervoor ingezet werd. Verschillende tijdschriften en kranten plaatsten onze stopperadvertenties
kosteloos, de lesbische glossy Zij aan Zij plaatste een artikel
over een van de groepen waar de campagne om draaide en het
televisieprogramma Koffietijd interviewde Mama Cash over de
campagne en het werk van de geselecteerde groepen. Op basis
van oplagecijfers en kijkcijfers blijkt dat de totale offline mediaexposure van deze campagne ongeveer 3,5 miljoen was.
Onze online één-minuut-campagnevideo bleek heel populair. Hij
werd 1200 keer bekeken op YouTube en op onze campagnewebpagina’s. Dit is meer dan elke andere Mama Cash-video tot nu
toe. Twitter was de grootste bron van herkomst van bezoekers
aan de videopagina, gevolgd door Facebook en Hyves.

Financiën & Administratie
De afdeling Financiën & Administratie is
verantwoordelijk voor het beheer van
verschillende interne middelen en processen
bij Mama Cash. Hiertoe behoren financiën,
office management, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en personeelszaken.
Subsidiebeheer en financiële administratie In 2010
consolideerde Mama Cash de veranderingen die in 2009 in gang
waren gezet, toen het subsidiebeheer werd overgeheveld van de
afdeling Programma’s naar de afdeling Financiën & administratie.
De betrokken teams werkten actief samen en hebben procedures
en formats voor subsidieverstrekking, subsidieadministratie en het
proces van oormerken verbeterd. Ook speelden de medewerkers
van de subsidieadministratie een nieuwe rol in het ondersteunen
van de medewerkers van de afdeling Programma’s en van onze
subsidiënten, door het geven van feedback over begrotingen en
financiële verslagen. De nieuwe structuur heeft ons in staat gesteld
een sneller proces te verwezenlijken in het afhandelen van subsidiecontracten- en betalingen. Dit betekent dat in 2010 subsidies
meestal binnen 3 tot 10 dagen na goedkeuring werden uitbetaald.

De kantoorruimte van Mama Cash Er werd onderhandeld
en overeenstemming bereikt over een nieuw tienjarig contract
voor de kantoorruimte van Mama Cash. Onderhandelingen over
kantoorruimte in hetzelfde gebouw leidden tot een overeenkomst
voor de huur van vier extra kamers vanaf februari 2011.
Er werd een schatting gemaakt van de kosten van een renovatie
van het kantoor van Mama Cash. De renovatie bleek te duur en
vond daarom niet plaats. Er is een nieuw plan ontwikkeld om dringende verbeteringen op het gebied van elektriciteit, akoestiek en
interieurontwerp door te voeren in 2011.

Informatie- en communicatietechnologie In 2010 is een
nieuw telefoon- en voicemailsysteem geïnstalleerd. Dit systeem
verbetert toegang tot medewerkers van Mama Cash, vooral voor
subsidiënten, partners, adviseurs en donoren die bellen vanuit andere tijdzones (na kantooruren). Daarnaast zijn al onze medewerkers begonnen met het gebruik van een Skype-account, wat
betere en minder dure communicatie met groepen en partners
mogelijk maakt. Tot slot kunnen al onze medewerkers nu thuiswerken, mocht dat nodig zijn.

De implementatie van de fondsenwervings- en subsidiedatabase
werd vertraagd. Dit werd veroorzaakt door personeelsveranderingen
binnen het databasebedrijf en door veranderingen van subsidieprocedures als gevolg van de implementatie van ons Strategisch Plan.
We verwachten dat de conversie en implementatie met de hulp van
een externe consultant in de zomer van 2011 voltooid wordt.

Personeel Mama Cash is gebonden aan de CAO voor de
Nederlandse welzijnssector. Mama Cash streeft naar een werkomgeving waarbinnen medewerkers kunnen presteren naar het
beste van hun kunnen. Recentelijk ontwikkelde systemen voor
prestatiebeoordeling en professionele ontwikkeling helpen ons dit
doel te behalen. Deze systemen bieden effectieve training voor
nieuwe medewerkers, educatie en training voor zittende medewerkers, doorlopende coaching en feedback, en mogelijkheden
voor promotie en carrièreontwikkeling. De instrumenten voor
werkbeoordeling en -ontwikkeling worden in 2011 geëvalueerd.
We blijven goed gekwalificeerd en getalenteerd personeel aantrekken, ondersteunen en ontwikkelen. In totaal verlieten in 2010
zeven medewerkers onze organisatie en werden er zeven nieuwe
medewerkers geworven. Twee van hen werden aangesteld op
grond van de maatregel voor hoogopgeleide migranten. Eind
2010 had Mama Cash 31 medewerkers. 44% van de medewerkers werkte fulltime (13,64 FTE), terwijl 56% een parttime positie
had (16,03 FTE).
Een van de prioriteiten van Mama Cash was om ziekteverlof te
voorkomen, te managen en daar waar mogelijk te verminderen.
Mama Cash hield bij welke personeelsleden ziek waren, volgens
het zogenoemde ‘Poortwachter protocol’. Personeelsbeleid gericht op het voorkomen van ziekte en verbeterde protocollen voor
ziekteverlof leidden voor het tweede opeenvolgende jaar tot een
laag ziekteverzuim.

Tabel: FTE’s en ziekteverzuim
2010

2009

2008

Aantal werknemers

31

31

25

Gemiddeld aantal fulltime
equivalents (FTE’s)

29,63

22,04

23,75

Percentage ziekteverzuim

2,34%

2,33%

7,39%
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Bijeenkomst van het International Women's Funding Network
in Mongolië, mei 2010

Demonstratie in Thailand, georganiseerd door EMPOWER
Chiang Mai

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Mama Cash heeft
een personeelsvertegenwoordiging (PVT), die bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van de staf. De personeelsvertegenwoordiging stelt onderwerpen rondom personeelsbeleid en
-procedures aan de orde tijdens regelmatige bijeenkomsten met
de directeur en de personeelsadviseur.

Pensioenen Vanaf 1 januari 2010 heeft Mama Cash een

Vrijwilligers In 2010 werkten er zes vrijwilligers bij Mama
Cash. Zij droegen bij aan de afdelingen Fondsenwerving & Communicatie, Financiën & Administratie en Programma’s. Gemiddeld
werkten de vrijwilligers één dag per week op het Mama Cashkantoor in Amsterdam.
Een herzien beleid voor vrijwilligers, stagiaires en leden van de
adviesraad werd in maart 2010 goedgekeurd door het bestuur.
Vrijwilligers worden niet betaald en aan vergoeding van hun reiskosten is een maximumbedrag gekoppeld. Nieuwe vrijwilligersfuncties worden eerst besproken en goedgekeurd door het
managementteam. Het functieaanbod wordt geplaatst op de
website van Mama Cash en kandidaten worden geselecteerd
op basis van hun specifieke kwalificaties.
In dit herziene beleid staat eveneens dat de afdeling Programma’s
in 2013 een nieuw internationale Adviesnetwerk zal hebben samengesteld, bestaande uit 50 tot 60 adviseurs, elk met expertise,
ervaring en netwerken in een van de vier focusgebieden van
Mama Cash. De adviseurs krijgen een jaarlijkse vergoeding aangeboden van €100 als erkenning voor de tijd en energie die ze
investeren in Mama Cash. In 2010 werden acht adviseurs genomineerd en door het bestuur benoemd. Meer informatie over de
adviesraad is te vinden op pagina 65.
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nieuwe premieregeling voor nieuwe werknemers ingesteld.
De nieuwe pensioenregeling kent een flexibele werknemersbijdrage, biedt de mogelijkheid om te kiezen voor duurzaam investeren en levert minder risico op inkomende waardeoverdrachten op
voor Mama Cash. De bestaande pensioenregeling voor zittend
personeel werd vernieuwd voor nog eens vijf jaar, beginnend op
1 januari 2010. Medewerkers die in december 2009 in dienst
waren van Mama Cash hadden het recht over te stappen naar
de nieuwe pensioenregeling. Vier medewerkers maakten gebruik
van deze optie. In 2010 vonden twee waardeoverdrachten plaats
van werknemers die overstapten van de bestaande naar de
nieuwe pensioenregeling.

Investeringsbeleid Mama Cash streeft ernaar sociaal verantwoordelijk te zijn in ons investeringsbeleid. We hebben een kleine
beleggingenportfolio. Het merendeel is afkomstig uit schenkingen
van particuliere donateurs. In 2010 werd €376.020 ontvangen in
obligaties, als onderdeel van een genereuze schenking van €1,82
miljoen van Stichting Westeinde voor het Nan Lombaers-Els
Huijser Fonds. De ontvangen obligaties komen overeen met de
beleggingscriteria van Mama Cash.
Liquiditeit en kasstroom De balans van het totaal aan
liquide activa, €3,2 miljoen, beschikbaar op 31 december 2010,
bleef hetzelfde als in 2009. Fondsen die niet meteen nodig zijn
voor reguliere activiteiten zijn op een spaarrekening geplaatst,
vanwaar ze direct kunnen worden opgenomen. Op het moment
heeft Mama Cash een spaarrekening bij de ASN Bank.

Risicomanagement

Financiële risico’s

Reputatierisico’s

De inkomsten van de kant van institutionele donoren kunnen fluctueren als gevolg van veranderingen in het beleid van overheden en
de internationale gemeenschap. Een voorbeeld hiervan is de MSF IIsubsidie van de Nederlandse regering voor de Hivos Alliantie, waar
Mama Cash onderdeel van uitmaakt (zie ook pagina 68). Het aanvankelijke budget voor dit subsidieprogramma is door de nieuwe
Nederlandse regering in september 2010 aanzienlijk gereduceerd.

Mama Cash hanteert een hoge standaard van professionaliteit,
transparantie en naleving van relevante regels en maatregelen
die fondsenwerving en subsidieorganisaties reguleren. Niettemin
zijn de reputaties van organisaties altijd kwetsbaar voor ongunstige publiciteit, ongeacht of deze publiciteit waarheidsgetrouw
of foutief is.

Daarnaast is het aantal Nederlandse ngo’s en internationale vrouwenfondsen gestegen, wat leidt tot grotere competitie rond beschikbare fondsen.

• Om dit risico te minimaliseren, streven we ernaar transparant te
zijn over alle aspecten van ons werk en zijn we aan te spreken
op alles wat Mama Cash doet. We zijn eerlijk over onze successen en mislukkingen, door open en oprecht te communiceren
met alle belanghebbenden.

Mama Cash houdt op de volgende manieren rekening met dit
soort financiële risico’s en de implicaties ervan:
• We gaan door met het diversifiëren van ons basisinkomen.
Onze inkomsten zijn afkomstig uit verschillende bronnen, waaronder particuliere donateurs, institutionele donoren, overheden
en bedrijven.
• We zijn duidelijker over onze niche en onze impact en gaan
door met het aanboren van fondsen buiten Nederland.

Operationele risico’s
Mama Cash heeft een heel ambitieus Strategisch Plan. Hoewel
onze medewerkers zonder twijfel het noodzakelijke werk uitvoeren
om het plan te implementeren, is er een risico dat de beschikbare
personeelsuren niet in evenwicht zijn met onze ambities, wat zou
kunnen leiden tot toegenomen werkdruk voor ons personeel.
Mama Cash heeft de volgende aanpak voor deze operationele
risico’s:
• Mama Cash streeft naar een werkomgeving waarin medewerkers gezamenlijk een bijdrage leveren aan de doelstellingen van
het team en waarin er regelmatige besprekingen plaatsvinden
over de voortgang in het behalen van die doelstellingen en de
benodigde bijstelling van bestaande plannen als blijkt dat ze
onrealistisch zijn.
• Mama Cash wenst een evenwicht te vinden in de aflevering van
kwalitatief hoogstaand werk en efficiëntie. In diverse teams zijn
procedures herzien en gedocumenteerd in gedetailleerde handleidingen. Wij gaan door met beoordelen welke processen verder vereenvoudigd kunnen worden. In het managementteam
wordt gediscussieerd over manieren om meer duidelijkheid te
brengen in de verdeling van taken tussen verschillende medewerkers en afdelingen.
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Bestuursverslag
A. Verantwoordingsverklaring
van het bestuur
Als houder van een Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
keurmerk voor goede doelen, waarborgt Mama Cash de
drie algemene principes van de Code van Goed Bestuur.
Deze drie principes hebben betrekking op de volgende
onderwerpen:
1. Onderscheid tussen de functies toezicht houden,
besturen en uitvoeren;
2. Optimalisering van de effectiviteit en efficiëntie van
bestedingen;
3. Communicatie met belanghebbenden.
1. Onderscheid tussen de functies toezicht houden,
besturen en uitvoeren
Het bestuur van Mama Cash is het hoogste orgaan van de
stichting. Alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn
toegekend aan het bestuur. De principes van verantwoord
bestuur die worden gehanteerd door Mama Cash zijn vastgelegd in twee basisdocumenten: de Bestuursstatuten en
de Bestuursreglementen. Deze documenten regelen, onder
andere, welke besluiten goedkeuring behoeven van het
bestuur en welke verantwoordelijkheden worden gedelegeerd
aan de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken in de organisatie, zoals is
beschreven in het Mandaat van de directeur.
De samenstelling van het bestuur is een afspiegeling van het
internationale karakter van Mama Cash, onze verschillende
doelgroepen en andere belanghebbenden. Bestuursleden
worden geworven op grond van hun specifieke competenties,
zoals kennis van subsidieprogramma’s, financiën, organisatieontwikkeling, fondsenwerving en communicatie.
Bestuursleden brengen ook diverse netwerken en ervaringen
uit de vrouwenrechtenbewegingen mee. Het bestuur heeft een
benoemingsprotocol en stelt een profiel op dat de noodzakelijke eigenschappen specificeert die vereist zijn voor het
bestuur. Dit profiel wordt gebruikt tijdens de werving, selectie
en aanstelling van nieuwe bestuursleden.
Jaarlijks voert het bestuur een interne evaluatie uit van het
functioneren van het bestuur en haar leden. Aanbevelingen
worden besproken in besloten bestuursvergaderingen.
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2. Optimalisering van de effectiviteit en efficiëntie
van bestedingen
Mama Cash streeft ernaar haar fondsen zo in te zetten dat
een effectieve en efficiënte verwezenlijking van de doelstellingen kan worden verzekerd.
We ontwikkelen meerjarenplannen, inclusief meerjarenbudgetten. Het Strategisch Plan 2009-2013, In beweging voor vrouwenrechten, werd in december 2008 goedgekeurd.
Mama Cash maakt gebruik van een resultaatgericht proces
voor de jaarplanning dat begint met het vijfjaarlijkse resultaat
zoals verwoord in het Strategisch Plan en zij operationaliseert
voorts de doelstelling in activiteiten, resultaten, toewijzing van
verantwoordelijkheden, middelen en een tijdslijn. Jaarplannen
worden ontwikkeld in samenspraak met de werknemers en
goedgekeurd door het bestuur. Het planningsproces bestaat
uit de ontwikkeling van jaarlijkse plannen, met halfjaarlijkse
controlebijeenkomsten, alsook verslagen (per maand en per
kwartaal) van de financiële inkomsten en uitgaven. De kwartaalverslagen worden besproken in het management team
en doorgestuurd naar de commissie Financiën en het bestuur.
Indien nodig, adviseert het bestuur en doet zij aanbevelingen
aan de directeur.
Mama Cash selecteert vrouwen-, meiden- en transgenderorganisaties voor het subsidieprogramma, die voldoen aan de
criteria op grond van een korte ingevulde pre-aanvraagformulier. Deze criteria staan vermeld op de Mama Cash-website,
in het Engels, Nederlands, Frans en Spaans.
Mama Cash heeft met elke groep die voorbij de fase van de
pre-aanvraag komt, intensieve gesprekken over hun visie,
doelstellingen, structuur, capaciteiten, sterke punten en uitdagingen. Mama Cash werkt samen met vrouwengroepen om
plannen met specifieke doelstellingen en succes-indicatoren,
die de groepen zelf hebben gedefinieerd, te ontwikkelen. Door
op deze manier met de groepen te werken, kunnen wij ze helpen kritisch en strategisch te reflecteren op hun werk en het
stelt ze in staat datgene te vragen dat ze echt nodig hebben
om te groeien en om sterker te worden.
De controle op de verstrekte subsidies aan de gesteunde
groepen vindt plaats door de vereiste inhoudelijke en financiële
verslagen van deze groepen. In samenwerking met institutionele donoren worden evaluaties uitgevoerd, die gericht zijn op
de resultaten van de subsidies.

Een nieuw evaluatieraamwerk wordt momenteel ontwikkeld
en zal in onze subsidiecyclus worden geïntegreerd. Het benadrukt het belang van evaluatie voor het leerproces en de bevordering van participatie en verantwoordelijkheid van door
Mama Cash gesteunde groepen.

Mama Cash zou niet kunnen opereren zonder betrokken, goed
opgeleide werknemers, vrijwilligers en adviseurs. Onze werknemers zijn actief betrokken bij ontwikkelen van het Strategisch
Plan, de jaarplannen en individuele werkplannen. Deze documenten worden regelmatig met werknemers geëvalueerd.

Externe controle wordt uitgevoerd door accountants van PricewaterhouseCoopers (PwC) gedurende het jaarlijkse accountantsonderzoek. PwC rapporteert op jaarlijkse basis aan het
bestuur via een managementbrief. De managementbrief en het
accountantsverslag worden jaarlijks besproken met de accountants, de directeur en de leden van de commissie Financiën.

Adviseurs dienen als schakel tussen Mama Cash en groepen
vrouwenrechtenactivisten en deskundigen die zich hebben verbonden aan sociale gerechtigheid, filantropie en strategische
financiering. Ze hebben contacten met een brede reeks van feministische groepen, organisaties en netwerken en zij vertegenwoordigen een brede geografische diversiteit.

3. Communicatie met belanghebbenden
Mama Cash vindt het belangrijk met haar belanghebbenden te
communiceren op een contentieuze, ethische en transparante
wijze. Hiermee voldoet Mama Cash aan de Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. Mama Cash verdeelt de belanghebbenden onder in de volgende groepen: subsidiënten,
het algemene Nederlandse publiek, individuele donateurs, institutionele donoren, werknemers en vrijwilligers, en adviseurs.

Mama Cash houdt adviseurs regelmatig op de hoogte van haar
strategie, beleid en activiteiten, door persoonlijk contact met
werknemers van Mama Cash, alsook door bijeenkomsten.

Wij streven naar de hoogst mogelijke consciëntieusheid in
onze communicatie met de groepen met wie we werken.
Mama Cash tracht een partner te zijn in de ontwikkeling van
de vrouwen-, meiden- en transgendergroepen en hen te begeleiden in het creëren van een omgeving waarin zij het beste
hun werk kunnen uitvoeren. We maken duidelijke afspraken
met hen over onze samenwerking.
Mama Cash heeft het op zich genomen om de resultaten van
het werk van de gesteunde vrouwen-, meiden- en transgenderorganisaties onder de aandacht te brengen van het algemene
publiek, onze institutionele donoren, donateurs, bondgenoten
en beleidsmakers, en geïnteresseerde gemeenschappen op te
bouwen van mensen die vrouwenrechtenbewegingen wereldwijd ondersteunen. Het Nederlandse publiek wordt geïnformeerd via verschillende kanalen, waaronder de website van
Mama Cash, conferenties en via campagnes.
Individuele donateurs van Mama Cash zijn cruciaal om ons in
staat te stellen onze doelstellingen te behalen. Donateurs voelen
vaak een sterke betrokkenheid bij de doelstellingen van Mama
Cash. We vinden het belangrijk hen op de hoogte te houden van
hoe hun giften wordt besteed. Mama Cash doet dit via nieuwsbrieven, e-zines, de website en het jaarverslag. We hebben een
klachtenprocedure voor alle verschillende type donateurs, alsook voor de groepen die we steunen.
Inhoudelijke en financiële afspraken met institutionele donoren,
overheden en bedrijven worden vastgelegd in contracten. Rapportages en evaluaties informeren deze belanghebbenden over
de vooruitgang en resultaten van het werk van Mama Cash.

B. Activiteiten van het bestuur
in 2010
Gedurende het financiële jaar 2010, kwam het bestuur vier
keer samen. Het bestuur vergaderde in juni en december op
het Mama Cash kantoor, terwijl het in maart en september
telefonische vergaderingen hield.
Tijdens deze bijeenkomsten rapporteerde de directeur over
de voortgang, activiteiten en financiën met betrekking tot het
goedgekeurde Jaarplan 2010. Het Jaarverslag 2009, de Jaarrekening van 2009, de managementbrief van de accountants
en het Jaarplan 2011 werden goedgekeurd in overeenstemming met de bestuursstatuten en met het Strategisch Plan
2009–2013.
Op grond van het Strategisch Plan werd nieuw beleid goedgekeurd, waaronder beleid op het gebied van vrijwilligers.
Het bestuursreglement werd herzien zodat het nu ook van
toepassing is op de beslissingsbevoegdheid van het bestuur
op het gebied van bepaalde beleidskwesties.
Daarnaast startte het bestuur een geschiedenisproject dat als
doel heeft de geschiedenis van Mama Cash sinds de oprichting vast te leggen. De resultaten van het project zullen online
beschikbaar worden gesteld.
Alle bestuursstukken worden op het intranet van Mama Cash
geplaatst, hierdoor hebben bestuursleden makkelijk en tijdig
toegang tot de documenten en worden dure overzeese bezorgkosten vermeden.
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Commissies, Taakgroepen en
Adviesraden
Het bestuur stelt werkgroepen – commissies, taakgroepen en
adviesraden – aan om taken te voltooien die buiten bestuursvergaderingen om moeten gebeuren. Deze werkgroepen zijn
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van voorstellen voor
bestuursactiviteiten. Het lidmaatschap van de werkgroepen
wordt jaarlijks herzien.
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 2010 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 2010 vijf 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 2010 twee
maal bijeen.
Programmacommissie De Programmacommissie
adviseert het bestuur over programmabeleid en de
goedkeuring van grote subsidies en meerjarensubsidies.
De commissie kwam in 2010 twee maal bijeen.
Commissie Fondsenwerving en Communicatie
De commissie Fondsenwerving en Communicatie werd in juni
2010 geïnstalleerd en het adviseert het bestuur over beleid op
het gebied van fondsenwerving en communicatie. De commissie kwam in 2010 twee maal bijeen.
Taakgroep geschiedenisproject De Taakgroep geschiedenisproject werd in juni 2010 geïnstalleerd en de taakgroep
leidt het geschiedenisproject, over de geschiedenis van
Mama Cash. De taakgroep richtte een adviesraad op met een
externe adviseur, de feministische historica Myriam Everard.
De taakgroep en adviesraad kwamen beiden twee maal bijeen
in 2010.

80

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Mama Cash bestaat uit minimaal vijf en maximaal vijftien leden. In 2010 bestond het bestuur uit elf 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 bestuur met internationale leden. 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.

Bestuurswijzigingen
In 2010 werd Cecilia Alemany lid van het bestuur.
Bestuurslid Eveline de Jong werd herbenoemd voor een
periode van drie jaar.

Onkosten van het bestuur
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De leden kunnen
een onkostenvergoeding indienen voor kosten gemaakt tijdens
de uitoefening van hun bestuurstaken. In 2010 was het totaal
van de onkosten van het bestuur €28.900. Van dit bedrag is
€18.900 gerelateerd aan reis- en verblijfkosten voor de vergaderingen in Amsterdam met het volledige bestuur, en de vergaderingen van de verschillende taakgroepen. De resterende
€10.000 werd gereserveerd voor het geschiedenisproject.

Samenstelling van het bestuur van Mama Cash per 31 december 2010
Naam

Bestuursfunctie

Bestuurslid sinds

Marjo Meijer

Co-voorzitter

Arts, kunstenaar, donoractivist,
Juni 2006
Co-voorzitter sinds juni 2007 Nederland

Aangesloten bij/beroep

Relevante nevenfuncties

n.v.t.

Herbenoemd in juni 2009
Anastasia

Co-voorzitter

Coördinator van het wereldwijde
programma ‘Safe Cities Free of
Co-voorzitter sinds juni 2007
Violence Against Women and Girls’
Herbenoemd in juni 2009
(UNIFEM), Verenigde Staten

Penningmeester

November 2007

Zelfstandig financieel adviseur,

Herbenoemd in

Nederland

PosadskayaVanderbeck
Eveline de Jong

Juni 2006

n.v.t.

n.v.t.

december 2010
Lin Chew

Lid

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

• Bestuurslid

December 2006

Zelfstandig financieel consultant,

n.v.t.

Herbenoemd in

Nederland

Juni 2006
Herbenoemd in juni 2009

Marijke Kuijpers

Lid

Her Fund, Hong Kong

• Bestuursvoorzitter

Institute for

Women’s Empowerment, Hong Kong

december 2009
Jessica Horn

Lid

November 2007

Idelisse Malavé

Lid

Februari 2008

Myra ter Meulen

Lid

Maart 2008

Zelfstandig consultant

Bestuurslid Urgent Action Fund

vrouwenrechten, Sierra Leone

Africa, Kenia

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

• Bestuursvoorzitter

Zelfstandig consultant voor

• Bestuurslid

jeugdbeleid en preventie van
kindermishandeling, Nederland
Barbara

Lid

Juni 2009

Lid

Juni 2009

Limanowska

Geetanjali Misra

Rockwood Leadership
Institute, Berkely, Verenigde Staten
• Bestuurslid van Opportunity Agenda,
New York, Verenigde Staten
van Women’s Wallet,
Nederland
• Lid van Vrouwen Tegen Uitzetting,
Nederland

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

n.v.t.

Directeur van Creating Resources

n.v.t.

for Empowerment (CREA), India

Cecilia Alemany

Lid

Augustus 2010

Beleidsmedewerker Association for
Women’s Rights in Development,
Uruguay

• Co-voorzitter Better Aid (mondiaal netwerk)
• Bestuurslid van CIVICUS, Zuid-Afrika
• Coördinator van Mercosur Economic

Research Network, Uruguay
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Van links naar rechts:
Marijke Kuijpers, Idelise Malavé, Barbara Limanowska,
Eveline de Jong, Marjo Meijer, Geetanjali Misra,
Myra ter Meulen, Lin Chew en Jessica Horn.
Niet op de foto:
Anastasia Posadskaya-Vanderbeck en Cecelia Alemany.

C. Management
Ook in 2010 werd Mama Cash geleid door directeur
Nicky McIntyre. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijkse
management van de organisatie en zij leidt het managementteam. Tot april 2010 was Nicky McIntyre ook manager van de
afdeling Fondsenwerving en Communicatie, totdat deze positie werd vervuld. Het functioneren van de directeur worden elk
jaar geëvalueerd door het bestuur.

Tabel: Salaris van de directeur in 2010
Naam

N. McIntyre

Functie

Directeur

Arbeidsvoorwaarden
Duur

Onbeperkt

Uren

36

Parttime percentage

100

Periode

1/1-31/12

Vergoeding 2010 (EURO)

Vergoeding van de directeur
Alle salarissen van Mama Cash-medewerkers zijn conform de
Nederlandse CAO Welzijn en Maatschappelijk werk. Bij het
vaststellen van het salaris van de directeur volgt Mama Cash
de richtlijn met betrekking tot directeurssalarissen van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI), alsook de
Commissie Code van Goed Bestuur voor Goede Doelen
(Code Wijffels). Deze richtlijn voorziet in een maximumnorm
voor een jaarlijks directeurssalaris, op grond van criteria zoals
omvang, complexiteit en structuur van de organisatie, en de
context waarin de organisatie opereert.
In 2010 was het jaarsalaris van de directeur €117.000 (1 FTE/
12 maanden). Dit salaris valt binnen het globale maximum bepaald door de VFI. Nicky McIntyre werd aangenomen vanuit
de Verenigde Staten en valt daarom onder de zogenoemde
‘30% regeling’; een belastingvoordeel voor buitenlandse werknemers die in Nederland werken. Er werden geen andere leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Zie de tabel op
deze pagina voor specificaties.
In 2010 beoordeelde het bestuur de vergoeding van de directeur opnieuw, op grond van bovengenoemde VFI-richtlijn en
de code Wijffels. Om de verschillende criteria te kunnen
wegen/beoordelen, werd de Basis Score voor een Directeur
(BSD) toegepast. Het resultaat van deze weging was een
BSD-score van 435 punten, met een maximum jaarinkomen
van €109.550.
Het bestuur adviseerde, op grond van deze beoordelingsresultaten, een aanpassing in het salaris van de directeur per
januari 2011, om er zeker van te zijn dat de vergoeding valt
binnen het maximuminkomen op grond van de BSD-score.
De directeur ging akkoord met deze aanpassing.

Jaarsalaris
Bruto salaris

70.578

Vakantietoeslag

5.581

Eindejaarsuitkering (13e maand)

6.327

Basis jaarsalaris
30% belastingregeling
Totaal jaarsalaris
Sociale lasten (werkgevers deel)
Pensioenlasten (werkgevers deel)

82.486
34.498
116.984
7.469
7.695

Totaal vergoeding 2010

132.150

Totaal vergoeding 2009

129.797

De directeur is bestuurslid van het Women’s Funding Network
in de Verenigde Staten. Voor deze functie ontvangt zij geen
vergoeding.

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 2010, een correct en eerlijk beeld van de
financiële positie en activiteiten van Mama Cash. Het gehele
Jaarverslag 2010 geeft een correct en eerlijk beeld van de
programma’s, activiteiten en resultaten die zijn behaald in
2010, in vergelijking met datgene wat was overeengekomen
in het Jaarplan 2010.
Het bestuur is positief gestemd over deze eerste fasen van de
implementatie van het Strategisch Plan 2009-2013 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 naweeën van de wereldwijde financiële crisis
maken het noodzakelijk dat het bestuur de financiële positie
van de organisatie nauwgezet blijft monitoren.
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Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten
Controleverklaring van de accountant
Begroting 2011

Balans
per 31 december 2010
Alle bedragen zijn in euro's
(De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting op pagina 93-97)

31-12-2010

31-12-2009

Activa
Materiële activa (4)
Immateriële activa (5)
Vorderingen (6)
Beleggingen (7)
Liquide middelen (8)

57.052

29.389

93.534

69.782

424.744

125.634

880.203

553.010

3.230.277

3.234.245

Totaal activa

4.685.810

4.012.060

988.533

977.116

Passiva
Reserves
› Continuïteitsreserve (9)
Fondsen (10)
› Fonds activa bedrijfsvoering
› Bestemmingsfondsen
› Fondsen op naam en themafondsen (11)
Totaal fondsen

150.585

99.170

70.851

211.292

1.771.669

390.758
1.993.105

701.220

220.473

313.522

Kortlopende schulden (13)

1.483.699

2.020.202

Totaal passiva

4.685.810

4.012.060

Langlopende schulden (12)
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Staat van baten en lasten per 31 december 2010
(De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting op pagina 99-102)

Werkelijk 2010

%

Begroot 2010

%

Werkelijk 2009

%

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

1.003.317

1.040.000

795.301

36.000

50.000

26.445

1.962.802

485.000

700.056

37.660

0

151

667

4.020

Total private individuals

0
3,043,950

42%

1,575,000 26%

1,522,469

27%

2.061.353

36%

19.229

0%

3.603.051

64%

500.000

9%

0

0%

1.270.320

1.550.960

27%

6.015.320 100%

5.654.011 100%

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

2.245.530

2.295.000

125.000

375.000

Totaal stichtingen en instellingen

2.370.530

32%

1.928.165
133.188
2.670.000 44%

Bedrijven (16)
› Bedrijven

0

Totaal bedrijven

0
0

Totale baten uit eigen fondsenwerving

19.229
0

5.414.480

74%

500.000

7%

1.611

0%

4.245.000 71%

Baten van derden (17)
› Nationale Postcode Loterij

500.000

Totaal derden

500.000

500.000
500.000

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

1.611

Totale baten uit gezamenlijke acties

0

0
0

Subsidie van overheden (19)
› Overheden

1.375.112

1.270.320

Totaal overheden

1.375.112

19%

Totale baten uit fondsenwerving

7.291.203 100%

1.550.960

Baten uit beleggingen (20)
› Rente liquide middelen

62.783

20.000

71.147

› Baten uit beleggingen

68.042

20.000

125.607

Totale baten uit beleggingen

130.825

40.000

196.754

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

-45.473

0
-45.473

0

-46.506

7.376.555

6.055.320

5.804.259

% van begroting

122%

% van vorig jaar

127%
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-46.506

(vervolg)
Werkelijk 2010

%

Begroot 2010

%

Werkelijk 2009

%

BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN
Strategisch financieringsprogramma
› Lichaam portfolio

834.700

800.000

974.866

› Geld portfolio

721.000

800.000

545.325

› Stem portfolio

829.000

800.000

945.300

› Vrouwenfondsen portfolio

816.500

800.000

522.500

Totaal strategisch financieringsprogramma

3.201.200

3.200.000

2.987.991

Operationele kosten strategisch financieringsprogramma

1.158.786

1.229.221

953.321

Filantropisch ondersteuningsprogramma
› Mama Cash-activiteiten
› Programma uitvoeringskosten

92.381

41.596

167.273

148.883

128.530

125.621

Totaal filantropisch ondersteuningsprogramma

241.264

170.126

292.894

Zichtbaarheid en bewustwording
› Mama Cash-activiteiten

145.217

227.637

99.285

› Programma uitvoeringskosten

219.830

214.565

194.972

Totaal zichtbaarheid en bewustwording

365.047

Totale bestedingen aan doelstellingen

442.202

4.966.297 82%

(als % van de totale inkomsten)

294.257

5.041.549 81%

4.528.463

83%

657.348

12%

67%

Werving baten
› Directe kosten fondsenwerving

199.971

286.168

126.102

› Operationele kosten fondsenwerving

544.716

575.971

453.978

› Kosten ter verkrijging subsidies overheden

53.925

0

0

› Kosten van gezamenlijke acties (18)

20.442

0

72.814

2.470

2.000

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

821.524 13%
15.2%

4.454
864.139 14%
20.4%

18.2%

Beheer en administratie
› Kosten van beheer en administratie

285.431

5%

TOTALE LASTEN

6.073.252 100%

% van begroting

98%

% van vorig jaar

112%

RESULTAAT

1.303.303

284.046

5%

6.189.734 100%

-134.414

252.578

5.438.389 100%

365.870

Resultaatbestemming
Fonds activa bedrijfsvoering
Bestemmingsfondsen
Fondsen op naam en themafondsen
Continuïteitsreserve
RESULTAAT

5%

51.415

-13.490

-140.440

-256.136

1.380.911

151.646

11.417

-134.414

483.850

1.303.303

-134.414

365.870
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Kasstroom
overzicht
2010

2009

Kasstroom uit operationele activiteiten
Continuïteitsreserve
Wijzigingen in fondsen

11.417

483.850

1.291.886

Resultaat

-117.980
1.303.303

365.870

Aanpassingen voor:
› Afschrijving materiële vaste activa

20.681

24.842

› Afschrijving immateriële vaste activa

28.396

35.749

› Waardeveranderingen beleggingen

-57.093

-114.335
-8.016

-53.744

Mutaties in werkkapitaal
› Vorderingen

-299.109

544.750

› Kortlopende schulden

-536.503

503.075

Kasstroom uit operationele activiteiten

-835.612

1.047.825

459.675

1.359.951

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in:
› Materiële activa

-48.345

-3.130

› Immateriële activa

-52.148

-43.971

Mutatie in:
› Beleggingen (einde looptijd staatsobligatie)

-270.100

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

147.480
-370.593

100.379

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Wijziging in langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename/afname liquide middelen

-93.050

-15.572
-93.050

-15.572

-3.968

1.444.759

3.234.245

1.789.486

-3.968

1.444.759

3.230.277

3.234.245

Veranderingen in liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari
Toename/afname liquide middelen

Liquide middelen per 31 december
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Toelichting
op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. In 2010 zijn het geld en de liquide middelen verminderd
met €3.968. Deze vermindering kan als volgt worden verklaard:
1. Veranderingen in de kasstroom vanwege operationele
activiteiten
Vorderingen
De verandering in de uitstaande vorderingen kan worden
verantwoord door de toename van nog te ontvangen fondsen
van institutionele donoren (zie toelichting nr. 6: vorderingen,
pagina 93).
Korte termijn passiva
Veranderingen in korte termijn passiva kunnen grotendeels
toegeschreven worden aan de categorie ‘toegewezen subsidies
die nog niet zijn betaald’. Meer subsidies werden daadwerkelijk
in het boekjaar uitbetaald (zie toelichting nr. 13: korte termijn
vorderingen, pagina 97).
2. Veranderingen in de kasstroom vanwege investeringsactiviteiten
In 2010 werden er investeringen gedaan in de verdere
ontwikkeling van de database voor fondsenwerving en
subsidieverstrekking en in een nieuw telefoonsysteem.
3. Veranderingen in de kasstroom vanwege financieringsactiviteiten
De verandering in lange termijn passiva heeft te maken met
leningen die ter beschikking werden gesteld aan Mama Cash.
Leningen die in 2011 verlopen zijn, zijn overgezet naar korte
termijn passiva.
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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. In 2010 heeft het CBF een inspectie
gehouden van Mama Cash’s interne organisatie en
procedures. Op grond van deze beoordeling werd het
keurmerk in december 2010 vernieuwd voor een
periode van drie jaar.
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).
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2. Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen
(Richtlijn 650) van de Nederlandse Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ). 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. Daarnaast biedt de richtlijn templates voor
de jaarrekening die gebruikt dienen te worden door elke
Nederlandse fondsenwervende instelling, zodat de
transparantie wordt verhoogd.

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 2010. 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.
Overige activa en passiva Activa en passiva in
vreemde valuta worden omgerekend tegen de
valutakoers per balansdatum.
Mama Cash UK Mama Cash UK is opgericht op 20
april 2006. Direct daarna werd de officiële erkenning van
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.
Reserves en fondsen 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 een
specifiek onderdeel van 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 vrouwenfondsen
worden verantwoord op het moment dat de subsidie
officieel is goedgekeurd door de directeur.
Kostentoerekening De kosten voor elk personeelslid
worden direct toegewezen aan de volgende kostenplaatsen: strategisch 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 2010.

Tabel: Kostentoerekening
Type kosten

Toerekening

Bestuur

100% beheer en administratie

Directeur

40% beheer en administratie
60% 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
Gemiddelde FTE 2010

Gemiddelde FTE 2009

14,60

11,30

Filantropisch ondersteuningsprogramma

2,24

1,75

Zichtbaarheid en bewustwording

2,69

1,93

Strategisch financieringsprogramma

Fondsenwerving en campagnes

7,41

4,49

Beheer en administratie

2,69

2,57

29,63

22,04

Totaal
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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
(zogenaamde middelloonregeling).
Mama Cash heeft de toegezegd-pensioenregeling
verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegdebijdrageregeling 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.

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.

Vanaf 1 januari 2010 heeft Mama Cash een nieuwe
beschikbare premieregeling voor nieuwe werknemers.
De hierboven beschreven voorwaarden zijn ook van
toepassing op deze regeling.

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 te
stimuleren geld te doneren aan Mama Cash.

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.

Bestuurskosten Mama Cash heeft een internationaal
bestuur. Het bestuur verricht haar werk onbezoldigd.
De kosten hebben voornamelijk betrekking op de halfjaarlijkse bestuursvergaderingen in Amsterdam (reis en
verblijf, maaltijden, enzovoort) en de halfjaarlijkse telefonische vergaderingen.

Donaties Donaties van particuliere donateurs zijn
opgenomen op kasbasis.
Nalatenschappen Nalatenschappen worden
opgenomen in het boekjaar waarin de omvang officieel
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.
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Kosten voor filantropisch ondersteuningsprogramma en alliantieversterking De kosten voor
het filantropisch ondersteuningsprogramma hebben
betrekking op inspanningen om andere donoren en
filantropische organisaties te stimuleren meer te investeren in de rechten van vrouwen, meiden en transgenders. Kosten voor alliantieversterking omvatten
reis- en vergaderkosten voor uitbreiding van de samenwerking tussen vrouwen- en meidenorganisaties waar
ook ter wereld.

Toelichting
op de balans
4. Materiële activa
Investeringen in materiële activa betreffen grotendeels de aanschaf van een nieuw telefoonsysteem voor het kantoor.
Tabel: Materiële activa
Inventaris

Kantoorapparatuur Hardware

Totaal 2010

Totaal 2009

258.167

Aanschafwaarde
Balans per 1 januari

85.140

22.848

153.309

261.297

0

43.660

4.684

48.344

3.130

85.140

66.508

157.993

309.641

261.297

65.598

21.267

145.043

231.908

207.066

8.280

5.822

6.579

20.681

Aankopen
Balans per 31 december
Afschrijving
Balans per 1 januari
Afschrijving

24.842

Balans per 31 december

73.878

27.089

151.622

252.589

231.908

Boekwaarde per 31 december

11.262

39.419

6.371

57.052

29.389

5. Immateriële activa

6. Vorderingen

Investeringen in immateriële activa betreffen vooral 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.

Totaal 2009

De vorderingen zijn kortlopend. De ‘Nog te ontvangen fondsen’ betreffen officiële contracten met institutionele donoren
waarbij gelden nog niet zijn overgedragen, of alleen worden
overgedragen aan het einde van de contractperiode (bijvoorbeeld het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken).
‘Overige ontvangsten’ betreffen twee subsidies voor
vrouwengroepen die de bank, vanwege problemen met de
overboeking, terugbetaalde aan Mama Cash.

251.453

207.481

Tabel: Vorderingen

52.148

43.972

0

0

Tabel: Immateriële activa
Totaal 2010
Aanschafwaarde
Balans per 1 januari
Aankopen
Desinvesteringen
Balans per 31 december

303.601

Totaal 2010 Totaal 2009
251.453

Afschrijving
Balans per 1 januari
Aankopen

181.671

145.922

28.396

35.749

Desinvesteringen
Balans per 31 december
Boekwaarde per 31 december

0

0
210.067

181.671

93.534

69.782

Nog te ontvangen giften/periodieke giften
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen fondsen
Overige ontvangsten
Couponrente
Nog te ontvangen ziekengelden
Vooruitbetaalde pensioenen/netto loon
Nog te ontvangen nalatenschappen

7.230
17.218
68.443
255.604
67.177
6.049
3.023
0
0

4.395
10.357
51.018
25.000
8.691
0
0
26.173
0

Balans per 31 december

424.744

125.634
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7. Beleggingen

9. Continuïteitsreserve

Verantwoord beleggen heeft een hoge prioriteit voor
Mama Cash. De beleggingsportefeuille bestond in 2010
uit aandelen en obligaties die voldoen aan onze criteria
voor verantwoord beleggen. Een deel van de beleggingenportfolio op 1 januari bestond uit een royale gift
van een anonieme particuliere donateur. Overeenkomstig diens wens is de gedoneerde beleggingsportefeuille
niet gewijzigd. De waarde van de portefeuille is met
€57.093 toegenomen. Dit zijn ongerealiseerde waardeverschillen.
In 2010 ontving Mama Cash een grote donatie van de
‘Nan Lombaers/Els Huijser Fonds’. Een deel van deze
donatie, ter waarde van €376.020, werd ontvangen in
obligaties. De obligaties van Barclays Bank, die onderdeel waren van de donatie, vervielen en werden overgeboekt naar Mama Cash’s spaarrekening.

Totaal 2010

Totaal 2009
586.155

Balans per 1 januari

553.010

Investering

376.020

0

Desinvestering

-105.920

-147.480

57.093

114.335

Ongerealiseerde waardeverschillen van beleggingen

Om de omvang van de continuïteitsreserve te bepalen,
volgt Mama Cash de richtlijnen van de Vereniging van
Fondsenwervende Instellingen (VFI). Op grond van de
richtlijn mag een organisatie anderhalf keer de kosten
van de operationele organisatie reserveren.
De operationele organisatie is in de VFI-code als volgt
gedefinieerd: ‘kosten voor werknemers, huisvesting,
kantoor en algemene kosten in naam van de eigen
organisatie, managementkosten, kosten voor fondsenwerving, alsook kosten voor gedetacheerde diensten
die betrekking hebben op de bovengenoemde kosten’.
Mama Cash streeft niet naar een maximum reserve,
maar richt zich op een reserve die één keer de jaarlijkse
operationele kosten behelst. Op het moment is de continuïteitsreserve 44% van de jaarlijkse operationele
kosten in 2010. Mama Cash streeft ernaar de continuïteitsreserve in de komende jaren te vergroten.

Tabel: Investeringen
Aandelen en obligaties

Het doel van de continuïteitsreserve is dekking te
bieden voor risico’s op korte termijn, om te verzekeren
dat Mama Cash haar verplichtingen in de toekomst kan
nakomen.

Tabel: Continuïteitsreserve

Balans per 31 december

880.203

553.010

8. Liquide middelen

Totaal 2010

Totaal 2009

Balans per 1 januari

977.116

493.267

Overboeking van/naar
bestemmingsfondsen

-51.415

13.490

62.832

622.006

Toevoegingen
Onttrekkingen

Aan het eind van 2010 stond er een relatief groot
geldbedrag op de 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.
De gemiddelde rente ontvangen op de spaarrekening
was 2,3%.
Tabel: Liquide middelen
Totaal 2010
Kas
Banken
Depositorekeningen
Balans per 31 december
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Totaal 2009

216

381

3.230.061

3.033.864

0

200.000

3.230.277

3.234.245

Balans per 31 december

-151.647
988.533

977.116

10. Fondsen
De fondsen bevatten een deel van de continuïteitsreserve
die wordt gebruikt om de vaste activa (‘Fonds activa
bedrijfsvoering’), bestemmingsfondsen, 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

Balans per 1 januari

99.170

211.291

390.758

701.219

819.198

Toevoegingen

51.415

70.851

2.013.672

2.135.938

840.417

0

-211.291

-632.761

-844.052

-958.395

150.585

70.851

1.771.669

1.993.105

701.220

Onttrekkingen
Balans per 31 december

Fondsen op
naam en
themafondsen

2010

2009

11. Fondsen op naam en themafondsen

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

Themafondsen

Nan Lombaers Anneke
/ Els Huijser
van Baalen/
Fonds
De Bonte Was
Fonds

Mama Cash
- Baas Fonds

2010

2009

Riek Stienstra
Fonds

Balans per 1 januari

54.658

0

32.420

303.680

0

390.758

239.111

Toevoegingen

49.130

1.876.281

10.620

39.981

37.660

2.013.672

700.056

Onttrekkingen

-34.500

-453.461

-20.000

-87.140

-37.660

-632.761

-548.409

69.288

1.422.820

23.040

256.521

0

1.771.669

390.758

Balans per 31 december

Fondsen op naam
Maria Willard Fund
In 2003 is het Maria Willard Fonds opgericht om de
economische en sociale onafhankelijkheid van
vluchtelingenvrouwen te verbeteren via opleiding en
arbeidskansen.
Tabel: Balans Maria Willard Fonds
2010

2009

Balans per 1 januari

54.658

76.908

Periodieke stortingen

49.130

18.000

Gebruikt voor doelstelling

-34.500

-40.250

Balans per 31 december

69.288

54.658
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Themafondsen

Nan Lombaers/Els Huijser Fonds
In 2007 is het Nan Lombaers/Els Huijser Fonds opgericht door Stichting Westeinde. Het doel van het
fonds is vrouwen- en meidenrechteninitiatieven te ondersteunen 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.
In 2010 schonk de Stichting Westeinde een zeer royale
gift aan het fonds op naam (zie ook het kader op pagina
71). Dit fonds wordt over een periode van tenminste vijf
jaar opgenomen.

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.

Tabel: Balans Nan Lombaers/Els Huijser Fonds
2010
Balans per 1 januari

2009

0

0

1.876.281

250.000

Gebruikt voor doelstelling

-453.461

-250.000

Balans per 31 december

1.422.820

0

Periodieke stortingen

Anneke van Balen/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).

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 Anneke van Baalen/De Bonte Was
Fonds

Tabel: Balans Riek Stienstra Fonds
2010

2009

Balans per 1 januari

32.420

41.595

Balans per 1 januari

Periodieke stortingen

10.620

10.825

Periodieke stortingen

37.660

28.526

Gebruikt voor doelstelling

-20.000

-20.000

Gebruikt voor doelstelling

-37.660

-147.134

Balans per 31 december

23.040

32.420

Balans per 31 december

0

0

2009

0

118.608

Mama Cash–Baas Fonds

Fonds voor Economische Rechtvaardigheid

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

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 dan ook ter wereld.
In 2010 vonden er geen activiteiten plaats met betrekking tot dit fonds.

Tabel: Balans Mama Cash–Baas Fonds
2010
Balans per 1 januari
Periodieke stortingen

96

2010

2009

303.680

0

39.981

378.680

Gebruikt voor doelstelling

-87.140

-75.000

Balans per 31 december

256.521

303.680

12. Langlopende passiva
Langlopende passiva betreffen leningen die ter beschikking zijn gesteld aan Mama Cash voor een periode van
drie tot vijf jaar. Er wordt geen rente betaald op deze
leningen. Leningen die in 2011 verlopen, zijn verantwoord als kortlopende passiva (zie ook tabel ‘afgesloten
leningen’, pagina 98).
Tabel: Langlopende schulden
2010

2009

Balans per 1 januari

313.522

329.093

Verlengde leningen

48.678

35.430

-141.727

-51.001

Reclassificatie leningen < 1 jaar naar kortlopende schulden
Afbetaalde leningen

0

0

220.473

313.522

2010

2009

Toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidies

833.100

1.576.522

Overige crediteuren

150.459

76.961

Overlopende passiva

123.730

83.174

Vooruitontvangen fondsen

50.000

75.000

Belastingen en sociale lasten

99.100

73.416

Reservering vakantietoeslag

68.992

68.633

Reservering vakantiedagen

16.591

15.495

141.727

51.001

1.483.699

2.020.202

Balans per 31 December

13. Kortlopende passiva
‘Toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidies’
hebben betrekking op subsidies die zijn goedgekeurd,
maar nog niet zijn uitbetaald aan de subsidiënten.
Conform het Strategisch Plan 2009-2013 zijn er meer
meerjarensubsidies goedgekeurd. Deze worden volledig
verantwoord in het eerste jaar waarin ze worden
toegekend. De volgende termijn wordt afgegeven na
goedkeuring van een voortgangsrapport. Tegen het
einde van januari 2011 was 25% van de subsidies
die nog uitstaande waren tegen het einde van 2010,
uitbetaald.
‘Vooruitontvangen fondsen’ zijn fondsen die in 2010
werden ontvangen, maar zijn bedoeld voor gebruik
in 2011.
Tabel: Kortlopende schulden

Leningen o.g.
Balans per 31 januari
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Leningen o.g. (aangegane leningen) die in 2011 verlopen, zijn verantwoord als kortlopende schulden.
In 2010 zijn in totaal negen leningen verlopen. Acht
werden verlengd, terwijl één lening werd terugbetaald
aan de verstrekker van de lening.
Tabel: Leningen o.g.
2010
Balans per 1 januari

51.001

35.430

Toevoegingen

141.727

51.001

Verlengingen

-48.678

-35.430

Giften
Afbetaalde leningen
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. Dit contract werd in 2010 voor
een tienjarige periode vernieuwd, eindigend in april
2020. De waarde van de huurovereenkomst tot het
einde van de overeenkomst is €649.720 (prijsniveau
2010).
Het leasecontract voor drie kopieermachines/printers
loopt nog vier jaar, tot 2014. De waarde van de leaseovereenkomst tot het einde van het contract is €35.795
(prijsniveau 2010).
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2009

0

0

-2.323

0

141.727

51.001

Toelichting
op de staat van baten en lasten
15. Baten uit fondsenwerving

In 2010 bedroegen de inkomsten uit fondsenwerving
€7.291.203, een toename van 29% ten opzichte van
2009. Dit was vooral te danken aan inkomsten van
fondsen op naam. Donaties van particulieren bedroegen
€3,0 miljoen; 42% van de totale baten uit fondsenwerving. Eenmalige, vaste alsook periodieke giften
namen toe met 27% in vergelijking met 2009.
Het gemiddelde bedrag per gift per donateur nam in
2010 iets toe, van €83,61 naar €90,73.

In 2010 ontving Mama Cash een voorschot op een
nalatenschap en een nalatenschap werd geheel
afgewikkeld. Het totale bedrag van nalatenschappen
bedroeg slechts 72% van het begrote bedrag.
We aanvaardden ook een nalatenschap, die in 2011
financieel zal worden afgehandeld.
Voor meer informatie, zie het hoofdstuk fondsenwerving
en communicatie op pagina 67 van het managementrapport.

De notariële akte van het Diepeveen Fonds liep af en
werd niet vernieuwd. Er kwamen geen donaties binnen
voor het Fonds voor Economische Rechtvaardigheid.

Tabel: Baten van particulieren
2010 werkelijk

%

2010 begroot

2009 werkelijk

Particulieren
Particuliere donaties (eenmalig)

465.154

293.645

Vaste giften

215.892

188.523

Periodieke giften (notariële aktes)

322.271

313.133

151

667

Verkoop promotiemateriaal
Contributie financiële cursussen

4.020

Totaal particulieren

0
1.007.488

33%

1.040.000

795.968

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

10.620

10.825

0

11.500

39.981

378.680

49.130

18.000

1.863.071

250.000

0

2.525

37.660

28.526
2.000.462

66%

485.000

700.056

36.000

1%

50.000

26.445

3.043.950

100%

1.575.000

1.522.469

42%
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16. Particuliere stichtingen, overige instellingen en bedrijven
Particuliere stichtingen en overige instellingen doneerden in totaal €2,37 miljoen, oftewel 32% van de totale
baten uit fondsenwerving. Mama Cash ontving subsidie
van twaalf verschillende particuliere stichtingen en één
overige instelling. De contracten met particuliere
stichtingen en overige instellingen hebben betrekking
op éénjarige 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 interim- en eindrapportages en financiële rapportages in.
De subsidie van de Nike Foundation staat opgenomen
onder ‘particuliere stichtingen’ en niet onder ‘bedrijven’.

Tabel: Particuliere stichtingen, overige instellingen en bedrijven
2010 werkelijk

%

2010 begroot

2009 werkelijk

Stichtingen en instellingen
Particuliere stichtingen
Overige instellingen

2.245.530

2.295.000

1.928.165

125.000

375.000

133.1888

Totaal stichtingen en instellingen

2.370.530

2.670.000

2.061.353

Bedrijven
Bedrijven

0

0

Totaal bedrijven

0

19.229

0

19.229

2.670.000

2.080.582

Totaal fondsen van stichtingen, overige
instellingen en bedrijven

2.370.530

% van totale baten uit fondsenwerving

32%

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
2010 werkelijk

%

2010 begroot

2009 werkelijk

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

100

500.000

500.000
500.000

500.000
7%

500.000
500.000

18. Baten uit gezamenlijke acties
In samenwerking met Hivos is het Riek Stienstra Fonds
opgericht (zie ook ‘Themafondsen’ op pagina 96).
De inkomsten die door het fonds worden ontvangen,
worden gelijkelijk verdeeld tussen Hivos en Mama Cash.

Stienstra Fonds. In 2010 werd het laatste deel van de
nalatenschap van het Riek Stienstra Fonds ontvangen
van Hivos. De post ‘Kosten van gezamenlijke acties’
verwijst naar de betaling van het Hivos-aandeel van
50% van de ontvangen inkomsten.

‘Baten uit gezamenlijke acties’ verwijst naar de inkomsten die door Hivos worden ontvangen namens het Riek

Tabel: Gezamenlijke acties
2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

Baten uit gezamenlijke acties
Riek Stienstra Fonds (Hivos)

1.612

Totale baten uit gezamenlijke acties

0

0
0

1.612

0

Kosten van gezamenlijke acties
Riek Stienstra Fonds (Hivos)

20.442

Totale kosten voor gezamenlijke acties

0

72.814

20.442

0

72.814

19. Subsidies van overheden
In 2010 ontving Mama Cash drie subsidies van overheden, bij elkaar 19% van de totale inkomsten uit fondsenwerving. Een nieuw contract van drie jaar werd
afgegeven door Irish Aid. 2010 was het derde en laatste

contractjaar de subsidie van de Swedish International
Development Cooperation Agency en het vijfde en laatste contractjaar voor de subsidie van het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS.

Tabel: Subsidies van overheden
2010 werkelijk

%

2010 begroot

2009 werkelijk

Overheden
Irish Aid

240.000

175.000

Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS

900.000

900.000

900.000

0

0

250.000

235.112

195.320

180.960

1.270.320

1.550.960

Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/OCW
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
Totaal overheden
% van totale baten uit fondsenwerving

1.375.112

220.000

19%

101

20. Baten uit beleggingen
De rente op liquide middelen nam af met bijna 11% in
vergelijking met 2009. 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.

Het rentetarieven namen wel af in vergelijking met 2009.
De opbrengst van (coupon)rente en dividenden bleef
ongeveer gelijk ten opzichte van 2009. De ongerealiseerde waardeverschillen van beleggingen herstelde
een vijfde van de waarde die verloren ging als gevolg
van de mondiale financiële crisis in 2008.

Tabel: Baten uit beleggingen
2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

Rente op liquide middelen

62.783

Ontvangen couponrente en dividend

10.949

11.272

Ongerealiseerde waardeverschillen van beleggingen

57.093

114.335

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

71.147

130.825

40.000

196.754

-2.470

-2.000

-4.454

128.355

38.000

192.300

338%

21. Overige baten en lasten
Overige baten en lasten hebben voornamelijk betrekking
op een reservering voor BTW-verplichtingen voor de periode 2006 tot 2010.

Tabel: Overige baten en lasten
2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

Overige baten en lasten
Overige baten en lasten
Totale overige baten en lasten
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-45.473

0
-45.473

-46.506
0

-46.506

22. Kosten
In 2010 maakte Mama Cash onderscheid tussen directe
kosten en operationele kosten en deze werden per activiteit verantwoord op basis van een interne verdeelsleutel (zie verdeling van kosten op pagina 91).
De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal FTE’s
per afdeling.

In 2010 werd een totaalbedrag van €3.201.200 besteed
aan directe subsidies. Dit was 53% van de totale kosten
en 100% van het begrote bedrag. Overige kosten werden nauwlettend in de gaten gehouden en bedroegen
€120.000 minder dan was begroot.

Tabel: Verdeling van kosten

Kosten verkrijging
subside overheden

92.381

145.217

199.971

14.489

Personeelskosten

Beheer en
administratie

Mama Cash
fondsenwerving

157.461

2010
Totaal
% van
werkelijk
begroting 2009

Kosten van gezamenlijke acties

Zichtbaarheid en
bewustwording

Overige directe kosten

Totaal
Begroot
werkelijk 2010
2010

Investeringen

Kosten voor
fondsenwerving

Filantropisch ondersteuningsprogramma

Strategisch financieringsprogramma

Kosten voor
doelstellingen

3.201.200

3.200.000

100%

2.987.991

20.442

15.506

645.467

643.603

100%

606.602

Directe programmakosten 3.201.200

849.375

125.600

191.860

472.788

34.228

243.739

1.917.590

1.990.536

96%

1.511.579

Huisvestingskosten

54.705

8.382

10.070

25.895

1.875

10.089

111.016

92.500

120%

90.746

Kantoor- en algemene kosten

73.061

11.195

13.448

34.585

2.504

11.637

148.900

195.961

76%

180.880

Afschrijvingen

24.184

3.706

4.452

11.448

829

4.460

49.079

67.134

73%

60.591

4.359.986

241.264

365.047

744.687

53.925

2.470

20.442

285.431

6.073.252

6.189.734

98%

5.438.389

72%

4%

6%

12%

1%

0%

0%

5%

100%

Totaal
% van totale kosten
% van begroting

2.470

98%

Kosten fondsenwerving Mama Cash
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) hanteert
een standaard minimum van 25% van de totale uitgaven
voor de kosten van ‘eigen’ fondsenwerving.
De fondsenwerving van Mama Cash is 12% van
de totale uitgaven en valt hierdoor ruim binnen deze
standaard.
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Kosten management en administratie
Mama Cash werkt kostenbewust en streeft ernaar het
percentage van de kosten voor management en administratie tussen de 5% en 8% van de totale kosten te
houden. In 2010 bleven de kosten van management en
administratie met €285.431 ongeveer hetzelfde in vergelijking met 2009. Dit vertegenwoordigt 5% van de
totale kosten en dit valt binnen onze standaard.

Tabel: specificatie van personeelskosten
2010 werkelijk
Bruto lonen

2010 begroot

2009 werkelijk

1.281.459

962.054

Eindejaarsuitkering

114.744

58.706

Reservering vakantieuitkering

102.405

79.066

Werkgeversaandeel sociale verzekeringswetten

204.240

149.953

Werkgeversaandeel pensioenbijdragen

103.340

68.098

Overige personeelskosten (woon- werkverkeer,
personeelsverzekeringen, opleiding/training)
Totaal personeelskosten

111.402
1.917.590

Mama Cash is gebonden aan de Nederlandse CAO
Welzijn. Op grond van deze CAO werden in mei 2010
de bruto salarissen verhoogd met 2%. Voorts, eveneens
op grond van de CAO, werd de eindejaarsuitkering verhoogd van 2,8% naar 8,3%. Werknemers dragen 7% bij
aan hun pensioenregeling. Mama Cash draagt de rest
van het pensioendeel bij. Andere werknemerskosten
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193.702
1.980.536

1.511.579

omvatten onder meer reiskosten, werknemersverzekeringen, en opleidingen/trainingen. Het gemiddelde
aantal FTE’s nam toe, van 22,04 in 2009 naar 29,63 in
2010. Dit is overeenstemming met het Strategisch Plan
2009–2013 van Mama Cash, maar deze groei werd
ook veroorzaakt door zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

23. Inkomstenbronnen per doelstelling en allocatie naar activiteiten voor 2010

Tabel: Inkomstenbronnen voor 2010 per doelstelling
Particuliere
donaties

Van bestemmingsfondsen 2009

Fondsen op Bestemmings- Gezamenlijke
naam
fondsen
acties

123.180

Particuliere
stichtingen

Overige
instellingen

184.858

26.433

Derden

Ministerie
BuZa

Overige
overheden

Overige
inkomsten

TOTAAL

334.471

Totale inkomsten 2010

1.043.488

1.962.801

37.660

1.612

2.245.530

125.000

500.000

900.000

475.112

85.352

7.376.556

Totale inkomsten + bestemmingsfondsen

1.043.488

2.085.981

37.660

1.612

2.430.388

151.433

500.000

900.000

475.112

85.352

7.711.026

83.100
68.000
289.000
158.500

138.500
121.000
112.000
125.000

16.000

598.600

496.500

16.000

Uitgaven
Strategisch financieringsprogramma
Lichaam portfolio
Geld portfolio
Stem portfolio
Vrouwenfondsen portfolio

Programma ondersteuningskosten

473.300
417.800
336.000
388.000
0

4.848

1.615.100

123.800
15.000
92.000
145.000

86.000

86.000

0

0

375.800

13.200

13.200

834.700
721.000
829.000
816.500
3.201.200

44.982

49.830

Totaal programma gerelateerde kosten

603.448

496.500

16.000

0

1.660.082

86.000

0

0

375.800

13.200

3.251.030

Operationele kosten
Directe operationele kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen

10.169
316.104
18.300
24.545
8.090

18.022
58.019
3.359
4.505
1.485

597
1.923
111
149
50

20.442

275.151
417.827
24.190
32.444
10.694

25.467
10.486
608
814
268

105.526
339.731
19.668
26.380
8.695

111.053
679.461
39.336
52.760
17.390

13.982
45.015
2.606
3.496
1.152

15.228
49.024
2.838
3.807
1.255

595.637
1.917.590
111.016
148.900
49.079

Totale operationele kosten

377.208

85.390

2.830

20.442

760.306

37.643

500.000

900.000

66.251

72.152

2.822.222

Totale kosten

980.656

581.890

18.830

20.442

2.420.388

123.643

500.000

900.000

442.051

85.352

6.073.252

1.504.091

18.830

-18.830

10.000

27.790

Inkomsten naar bestemmingsfondsen 2011
Inkomsten minus uitgaven

33.061

1.574.942

62.832

62.832

24. Overige informatie
Na afsluiting van het boekjaar hebben er geen transacties meer plaatsgevonden die betrekking hebben op
het boekjaar 2010.
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Controleverklaring van de accountant
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Vooruitblikkend op 2011
Het jaar 2011 is het derde jaar van de implementatie van
ons Strategisch Plan 2009–2013.

seerd groepen die worden gevormd door vrouwen die zich
veelal in de marges bevinden.

Mama Cash is toegewijd aan het ondersteunen van mensenrechtenorganisaties en -netwerken die zich inzetten
voor, én geleid worden door vrouwen, meiden en transgenders. Ons Strategisch Plan is gebaseerd op de veronderstelling dat de collectieve mobilisatie van vrouwen en
meiden, samen met het leiderschap en de langetermijnbetrokkenheid van vrouwenrechtenactivisten en -organisaties,
één van de cruciale factoren is bij de transformatie van bestaande systemen van ongelijke machtsrelaties in billijke en
rechtvaardige systemen. Ons plan houdt rekening met de
meervoudige en met elkaar samenhangende gebieden
waarop je zult moeten focussen, wil je de collectieve visie
van vrouwen over een vredige, rechtvaardige en duurzame
wereld helpen verwezenlijken. Dergelijke fundamentele veranderingen vereisen tijd, voortdurende inzet, samenwerking, innovatie, moed en de bereidheid berekenend risico’s
te nemen.

Ons Strategisch Plan stelde dat we aanzienlijk meer fondsen zouden moeten gaan binnenhalen om onze eigen programmatische doelstellingen te behalen. Maar tegelijkertijd
legde het ook de nadruk op onze rol in het creëren van
nieuwe fondsen voor het brede werkveld van vrouwenrechtenactivisme. In 2009 werd Mama Cash actiever in het gebruikmaken van strategische kansen, het aangaan van
strategische allianties met fondsen, overheden en grote individuele donateurs en het bepleiten van bredere financiële
ondersteuning voor de rechten van vrouwen en meiden.

Daartoe aangezet door ons innovatieve Strategisch Plan
2009-2013, zette Mama Cash in 2009 een significante verschuiving in ons subsidiebeleid en de bijbehorende procedures in gang. In augustus van dat jaar begonnen wij met
het strategisch subsidiëren van organisaties die opereren
op de kruispunten waar vrouwen vechten voor zeggenschap over hun lichamen, opkomen voor economische
rechtvaardigheid en onafhankelijkheid en hun stem laten
horen. Bovendien creëerden wij een nieuw kader voor ons
vrouwenfondsenprogramma. In 2010 begonnen we met de
uitvoering daarvan. Sindsdien hebben we gewerkt aan de
verfijning van onze subsidieverstrekking, de ontwikkeling
van ons raamwerk ‘Leren en evaluatie’, het verbeteren van
de impact van onze communicatie naar externe belanghebbenden en het bouwen aan een netwerk van adviseurs.
In de komende jaren zullen we zowel opkomende als cruciale mensenrechtenorganisaties van vrouwen, meiden en
transgenders financieel gaan c.q. blijven ondersteunen,
zodat zij kunnen groeien in invloed, omvang en gezamenlijke kracht. Onze steun zal gericht zijn op het ondersteunen
van groepen die strategische kansen creëren en pakken, en
op het delen van kennis en ervaringen. Zo optimaliseren wij
de kansen dat de vrouwen die we ondersteunen belangrijke
overwinningen behalen voor de rechten van vrouwen en
meiden. Onze steun zal ook gericht zijn op zelfgeorgani-
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In 2009 en 2010 was Mama Cash aanwezig op relevante
fora zoals panels, netwerken en strategiebijeenkomsten.
Wij gingen partnerschappen aan met andere fondsen om
zo meer financiële en andere middelen te kunnen aanwenden, wij startten een onderzoek om vast te stellen in welke
mate Europese fondsen vrouwen en meiden ondersteunen.
In 2011 zullen we ons werk op het gebied van het beïnvloeden van filantropie doorzetten en uitbouwen. Om te beginnen zullen we de resultaten van het onderzoek naar het
subsidiebeleid en de subsidieverstrekking van Europese
fondsen presenteren. Mama Cash is ook bezig met het
verkennen van de mogelijkheden om door een grote campagne voor individuele donateurs door heel Europa nieuwe
fondsen te genereren, niet alleen voor Mama Cash, maar
ook voor andere vrouwenfondsen en NGO’s.
Om dit werk te ondersteunen, zullen we hard werken aan
verdere uitbreiding en professionalisering van ons team
Fondsenwerving & Communicatie. We willen meer doen
om vrouwen, mannen en andere filantropische instellingen
te inspireren en te betrekken, om zo de middelen vrij te
maken die nodig zijn om vrouwen- en meidenrechten
wereldwijd te verdedigen en te bevorderen.
In 2011 zullen wij de focus verschuiven van brede fondsenwerving onder individuele donateurs naar meer aandacht
voor middelgrote en grote donateurs en institutionele donoren. Daarnaast is het team Financiën & Administratie bezig
onze infrastructuur, technologie, personeelsmanagement en
planning & control-systemen te versterken. Dit om ervoor te
zorgen dat Mama Cash haar ambitieuze plannen daadwerkelijk kan waarmaken.

Begroting 2011
% van
baten uit
fondsenwerving

Begroot
2011

BATEN

LASTEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Strategisch financieringsprogramma
› Lichaam portfolio

850.000

1.147.292

› Geld portfolio

850.000

› Baten uit nalatenschappen/legaten

50.000

› Stem portfolio

850.000

› Fondsen op naam / themafondsen

49.200

› Vrouwenfondsen portfolio

850.000

Particulieren
› Particuliere donateurs

Totaal particulieren

1.246.492

21%

Stichtingen en instellingen
› Particuliere instellingen
› Overige instellingen

2.319.000

Totaal financieringsprogramma
Operationele kosten strategisch financieringsprogramma

1.198.997 18%

Totaal strategisch financieringsprogramma

4.598.997

71%

2.469.000

42%

168.307

2%

Totaal zichtbaarheid en bewustwording

434.016

7%

Totale bestedingen aan doelstellingen

5.201.320

80%

950.845

15%

318.680

5%

6.470.845

100%

Filantropisch ondersteuningsprogramma
› Mama Cash activiteiten

Bedrijven

› Programma uitvoeringskosten
0

Totaal bedrijven

Totaal filantropisch ondersteuningsprogramma

3.715.492

63%

Baten van derden
500.000

Totaal baten van derden

500.000

› Overige overheden

Zichtbaarheid en bewustwording
› Mama Cash activiteiten

192.140

› Programma uitvoeringskosten

241.876

8%

Subsidies van overheden
› Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken

1.150.000

Werving baten

540.000

Totaal subsidies van overheden

1.690.000

29%

Totaal baten uit fondsenwerving

5.905.492

100%

› Directe kosten fondsenwerving

300.060

› Operationele kosten fondsenwerving

635.145

› Kosten van gezamenlijke acties
› Kosten van beleggingen

60.000

Beheer en administratie
› Kosten beheer en administratie

Overige inkomsten

Totaal overige inkomsten
TOTALE BATEN

5.000

60.000

Totaal baten uit beleggingen

› Overige inkomsten vorig boekjaar

10.640

Totaal werving baten

Baten uit beleggingen
› Baten uit beleggingen

8.400
159.907

0

Totale baten uit eigen fondsenwerving

› National Postcode Loterij

3.400.000 53%

150.000

Totaal stichtingen en instellingen

› Bedrijven

% van
totaal

Begroot
2011

Totaal beheer en administratie

318.680

521.250
521.250
6.486.742

TOTALE LASTEN
RESULTAAT

15.897
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WONETHA – Women’s Organisation
Network for Human Rights Advocacy –
is een netwerk dat bestaat uit
sekswerkers die pleiten voor de
decriminalisering van sekswerk.
Het netwerk documenteert ook geweld
tegen sekswerkers gepleegd door
klanten én door de politie, en het
bestrijdt de cultuur van straffeloosheid
waarbinnen dit geweld plaatsvindt.
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