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Notulen Algemene Leden Vergadering WO=MEN 
 
11 april 2019 
7 AM, Den Haag 

 
 

Ledendeel 
 

Welkom 
Edith verwelkomt iedereen en introduceert het programma. De volgende onderwerpen zullen 
besproken worden:  
= Welkom nieuwe leden 
= Korte introductie en stand van zaken activiteiten (Jaarplan 2019 is al opgenomen in 

Meerjarenplan 2018-2021) 
= Notulen ALV 
= Jaarverslag 2018 
= Leden Raad van Toezicht 
 
Welkom nieuwe leden 
Sinds de ALV van november 2018 hebben zich de volgende nieuwe leden aangemeld:  
Individueel  
Annette Bool  
Joke Buringa  
Freija van Dijk  
Sabah Doudou  
Joyce Hamilton  
Tiny Hannink  
Renée Rooijmans  
Maria Wagner  
Institutioneel  
Center for Civil Society and Democracy Europe - CCSDE  
Free Press Unlimited  
Mercy Corps Netherlands  
Rainforest Alliance  
 
De aanwezige nieuwe leden stellen zich kort voor. 
 
Actualiteiten 
Edith geeft een kort verslag van de stand van zaken van de activiteiten van WO=MEN. Het Jaarplan 
2019 is al opgenomen in Meerjarenplan 2018-2021.  
Sinds kort is de SDG 5 belevingskamer in gebruik die achter in de vergaderruimte is opgesteld. In 
deze pop-up belevingskamer komen verschillende mannen en vrouwen aan het woord met verhalen 
over tegen welke problemen ze aanlopen met betrekking tot werken en zorg. Met deze installatie 
gaan we langs beurzen, festivals, evenementen en andere publiekstrekkers.  
 

Notulen ALV november 2018 
De notulen worden kort doorgelopen en zonder wijzigingen vastgesteld. 
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Jaarverslag 2018 
Iedereen is verheugd te zien dat WO=MEN na een moeilijk periode weer aan het opbouwen is. 
Bouwen aan een financieel gezonde organisatie met een professioneel team op sterkte. Het 
afgelopen jaar is de Theory of Chance bijgesteld. ‘Duurzame ondersteuning, financieel, politiek en 
sociaal, van gendergelijkheid en vrouwenrechten’ zien we als een voorwaarde en fundament om te 
kunnen werken op onze twee hoofdthema’s: 
= Vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten hebben gelijke rechten in en invloed op 

duurzame economische ontwikkeling. 
= Vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten in (post)conflict hebben gelijke rechten in en 

invloed op vredesprocessen en het voorkomen van conflict. 
 
Yvette geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Edith en Yvette geven uitleg bij enkele vragen 
en vervolgens wordt het Jaarverslag 2018 goedgekeurd. 
 

Leden Raad van Toezicht 
Jeanine Kok, Filip Zoeteweij en Elisa de Groot treden af als lid van de Raad van Toezicht. De 
vereniging dankt hen voor hun inzet voor WO=MEN. 
 
De voorzitter Elise Kant stelt de beoogde nieuwe leden van de Raad van Toezicht kort voor: 
Janine Meins, Blanca Méndez, Heleen Schrooyen en Nathalie Veenman.  
 
De vereniging gaat akkoord met de voordracht van deze nieuwe leden en wenst hen veel succes. 
 
Na een korte pauze vervolgen we de bijeenkomst met het algemene gedeelte, waaronder een 
inleiding door Hinke Nauta van BZ over Shrinking political and financial space en een Poweranalyse 
nieuwe financieringsvormen: EU & Nationaal. 
 
Kort verslag Poweranalyse 
 

1. Fondsenwerving – werkgroep MICs 

 
Binnen de groep is niet tot nauwelijks ervaring met fondsenwerving of bundeling van krachten in 
Middle Income Countries, (MIC’s) (zoals bijv Brazilie, Colombia, Rusland, India, China, Zuid-Afrika). 
Samenvattend komen er een aantal ideeen en punten boven in de discussie (zonder specifieke 
volgorde): 
 
= In landen waar mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn is het moeilijk om 

fondsen te werven (bij zowel overheid als bedrijfsleven) die aan gevoelige zaken raken vanwege 
het wantrouwen richting (internationale) NGOs: mensenrechten, gelijkheid voor vrouwen, 
vredeswerk, etc. Het is dan alleen mogelijk om eventueel steun proberen te krijgen voor politiek 
neutrale projecten: service delivery, sportevenementen, weeskinderen. 

= Soms is het nodig het doel van een project via gemeenschappelijke taal te framen en gevoelige 
onderwerpen politiek neutraal te ‘’verkopen’’: een sportevenement bedoeld om mensen/ 
rivaliserende gemeenschappen te verbroederen = sportevenement, mensenrechtenschendingen 
aanpakken = toegang tot onderwijs of gezondheidszorg vergroten. 

= Het is in het algemeen makkelijker om aan geld te komen vanuit het lokale bedrijfsleven als het 
bijvoorbeeld over economic empowerment of iets tastbaars zoals een gezondheidszorgkliniek 
gaat, dan over zaken als vrouwenrechten, mensenrechten, etc 
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= In landen als Zuid-Afrika heb je een grote middenklasse en veel rijke bedrijven die toch ook graag 
als maatschappelijk verantwoord te boek staan. Daar zijn wel stappen te maken. 

= In landen als India bewerkstellig je meer als je aan business and human rights werkt en aan 
verbeterde business attitudes in de kledingindustrie, dan te proberen fondsen te werven uit die 
lokale kledingindustrie en daar dan een projectje mee te doen. 

= Als BZ zich vooral richt op L&A is het aan een NGO om slimme koppelingen te maken tussen 
fondsen voor L&A via BZ (bijv voor SRGR) en dan complementaire fondsen (bijv grotere toegang 
tot gezondheidszorg) van elders te werven 

= Probeer indicatoren op lokaal niveau interessant te maken, als je lokaal fondsen wilt werven. Bijv 
meer vrouwen in leiderschapsposities is vaag, maar 2 vrouwelijke burgemeesters in provincie x is 
aantrekkelijker indicator. 

= Bilaterale en VN-donoren/ ambassades hebben vaak lokaal potjes voor lokale partners. 
Internationale NGOs kunnen daar een makelaarsrol vervullen. Het kan ook interessant zijn om 
naar “philanthropist funding” te kijken binnen MIC’s.  

 
 

2. Fondsenwerving Space / Funds 

 
HRD gets less 
 
Conservative space growns = $ 
 
How to turn this to get the money: 
 
= Have a clear message (SDG 5) 
= Connect to Dutch values (Solidarity, equality) 
= Cooperate on MVO agenda/image 
= Show successes – storytelling 
= Show urgency 
= Create awareness on Issue 
= Get mainstream attention on gender 
= Media policy on public services 
= Education starts at primary schools 
 
 

3.  

 
= Europese investeringsbank 
 
= Bedrijfsleven: 

 
o Unilever (+) 
o Starbucks 
o Nestlé 

 
= CSO & SCSR platforms UN-Rome 
= EU sometimes more progressive on GERUR (GE&WR??) 

o EUC needed for WR/against populisme 
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o Lobby NL Europarlementariërs (?) 
= European countries (especially Nordic countries) to criticize US/NL 
= Learn & benefit from Sweden/Canada feminist development policy 
= NL strong on GE&WR policy, not implementation policy 
= Collaborate: 

o WIDE+ 
o EIGE (NL director) 
o National gender equality platforms like WO=MEN? 

= Topics: 
o Feminism and women rights 
o Fundamentalism religion 
o Populism 
o Follow-up implementation EU guidelines 
o Media → inform 
o Organize solidarity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


