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DE FEITEN

WOMEN Inc.
Vrouwen besteden
anderhalf keer zoveel tijd
aan onbetaalde zorgtaken
als mannen.

48% van de vrouwen is
financieel onafhankelijk

292.000 kinderen
groeien op in armoede.

Vrouwen hebben 60%
meer kans op bijwerkingen
van medicijnen
dan mannen.

Slechts 12% van alle
experts in de media
is vrouw.

Mannen verdienen
gemiddeld 15,5% meer
dan vrouwen. Dit komt
neer op € 300.000,in een werkend leven.

46% van de beroepsbevolking
is vrouw, terwijl slechts 25%
van de managementposities
en 6% van de topposities wordt
ingevuld door vrouwen.

WOMEN Inc. streeft naar een wereld waarin het voor je kansen
niet uitmaakt of je als meisje of als jongen geboren wordt. Dat is
nu nog wel het geval. Ook in Nederland. De positie van vrouwen
is 100 jaar na invoering van het kiesrecht geleidelijk verbeterd,
maar we zijn er nog lang niet. Met name op de thema’s geld,
gezondheidszorg en beeldvorming lopen we internationaal gezien
zelfs flink achter.
Sinds 2004 zet WOMEN Inc. zich in om op deze thema’s een
verbetering te bewerkstelligen. Dit doen we door vrouwen en
mannen zelf aan te spreken en door onderwerpen breder
maatschappelijk op de agenda te zetten, bij politici, media,
het bedrijfsleven, instituten, wetenschappers en de overheid.

ONZE KPI’S VOOR 2025
1,4 miljoen vrouwen ontvangen
geen uitkering, hebben geen
betaald werk of hebben een
baan van maximaal 12 uur p.w.

• ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID VROUWEN MINIMAAL 65%
• LOONKLOOF 0%
• GELIJKE VERDELING WERK/ZORG MANNEN/VROUWEN
• AANTAL VROUWEN IN BESLUITVORMENDE POSITIES 50%

Bij 54% van de vrouwen
worden hartinfarcten
niet herkend.

• GEZONDHEIDSZORG BEHANDELT VROUWEN OP MAAT
• AANTAL VROUWEN IN BEELD IN DE MEDIA STIJGT NAAR 50%
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“WOMEN Inc. is er voor vrouwen en
mannen. U bent inclusief. Dat maakt u
zo bijzonder. WOMEN Inc. is kritisch...
maar altijd constructief. WOMEN Inc.
is bevlogen...maar blijft met beide
voeten op de grond. Met uw werk zet
u mensen aan het denken. U brengt
zaken echt in beweging.”
Koningin Maxima tijdens het 10-jarig
jubileum van WOMEN Inc. in 2015
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Met steun van de Funding Mothers kan WOMEN Inc. versneld de
positie van álle vrouwen in Nederland verbeteren. Het netwerk
bestaat uit toonaangevende vrouwen die staan voor verandering
en geloven in de aanpak van WOMEN Inc. Dankzij de Funding
Mothers kan WOMEN Inc. onafhankelijk en constructief doorbraken
blijven creëren. De Funding Mothers ontmoeten elkaar jaarlijks
tijdens het feestelijke Funding Mothers Diner.

FUNDING MOTHERS
PRIVILEGES
•
•
•

•

Jaarlijkse Funding Mothers Diner
Uitnodigingen voor inspirerende activiteiten van
WOMEN Inc. en haar partners
Gevarieerd netwerk van toonaangevende vrouwen uit
het bedrijfsleven, de wetenschap, de medische wereld, 		
media en de culturele sector
Regelmatige updates van de activiteiten en campagnes 		
van WOMEN Inc.

BIJDRAGE FUNDING MOTHERS
De bijdrage voor het Funding Mothers netwerk bedraagt
€ 1.000,- per jaar voor een periode van vijf jaar. Met maximaal
belastingvoordeel is dat € 480,50 netto per jaar.

DONEER MET BELASTINGVOORDEEL
Een schenking aan WOMEN Inc. is fiscaal aantrekkelijk.
WOMEN Inc. is door de Belastingdienst erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze erkenning kunt u uw
donatie aan WOMEN Inc. aftrekken van uw inkomstenbelasting
en is uw netto-gift beduidend lager. WOMEN Inc. hoeft bovendien
geen schenkingsrecht te betalen over de schenkingen die zijn
ontvangen. Dit betekent dat uw donatie volledig ten goede komt
aan de projecten van WOMEN Inc.
Voorbeeld
periodieke
schenking

Netto kosten schenker
Bij IB-tarief
40,85%

Netto
kosten
Per maand

Bij IB-tarief
51,95%

Netto
kosten
Per maand

Jaarlijks € 1.000,gedurende 5 jaar

€ 591,50

€ 49,-

€ 480,50

€ 40,-

Jaarlijks € 2.500,gedurende 5 jaar

€ 1.478,75

€ 123,-

€ 1.201,-

€ 100,-
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“WOMEN Inc. wil genderequality
voor ALLE vrouwen in Nederland
versnellen. Dat lukt alleen als we
onafhankelijk en constructief
doorbraken kunnen blijven creëren,
met steun van vrouwen zoals u.”
Carolien Gehrels –
Bestuursvoorzitter WOMEN Inc.
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