Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Women on Wings
3 0 2 2 9 7 8 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Woudenbergseweg 41 Austerlitz
0 6 5 1 9 2 8 1 8 5

E-mailadres

info@womenonwings.com

Website (*)

www.womenonwings.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 8 4 2 4 6 9 2
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

India

Aantal medewerkers (*)

1 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5 4

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Ellen Tacoma

Secretaris

Maria van der Heijden

Penningmeester

Vikas Chaturvedi

Algemeen bestuurslid

Wout Dekker

Algemeen bestuurslid

Smita Mankad

Overige informatie
bestuur (*)

https://www.womenonwings.com/governance

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Women on Wings heeft als doel 1 miljoen banen te creëren voor vrouwen op het
platteland van India. Uit onderzoek van de Wereldbank is gebleken dat vrouwen meer
van hun inkomsten in het welzijn van hun gezin investeren dan mannen – wel tien
keer meer. Zij geven voorrang aan zaken als gezondheidszorg, voedzaam eten en
onderwijs. Wanneer een moeder controle krijgt over het budget van haar gezin,
hebben haar kinderen, en vooral haar dochters, 20 procent meer kans op een betere
toekomst. Gezondere en beter opgeleide kinderen leiden morgen tot sterkere
arbeidskrachten en welvarender gemeenschappen. India is een land met een enorme
potentie: het is een grote en snel groeiende wereldeconomie. De middenklasse groeit
mee. Maar de onderklasse – zo’n 400 miljoen mensen – leeft nog steeds van
amper twee dollar per dag. Vooral op het platteland is vaak weinig betaald werk.
Families ontberen een eigen inkomen en daardoor is er sprake van armoede,
analfabetisme en algemene educatie en ondervoeding. Door duurzame
werkgelegenheid te creëren en voor een eerlijk loon, kan de armoedespiraal in deze
gebieden worden doorbroken.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Women on Wings ondersteunt Indiase sociaal ondernemers in hun groei. Zowel in ‘1
op 1’ (online) workshops met het management van een business partner,
gefaciliteerd door onze experts, als wel in summits waarin we meerdere partners
bijeen brengen en 1 specifiek onderwerp uitdiepen. Het doel van beide is hetzelfde: de
partners ondersteunen met bedrijfskennis zodat hun bedrijf duurzaam groeit en er
meer banen ontstaan.
Daarnaast wordt een aantal ondernemers gecoacht door de joint Managing Director
van Women on Wings omdat er vaak geen sparringpartner voor de ondernemer in het
bedrijf zelf is. Accountmanagers van Women on Wings zijn doorlopend in contact met
de business partners, volgen de implementatie van de voorgestelde strategie en
stellen daar waar nodig de plannen bij. Uiteindelijk dient Women on Wings als adviseur
en worden besluiten door de ondernemers genomen. Alleen op deze manier creëren
we ownership bij de partners.

de enige bron van inkomsten voor de stichting, de laatste jaren zien we een toename
in donaties van familie fondsen. Zonder donaties zouden we ons werk niet kunnen
doen en onze missie niet kunnen volbrengen. Als er weer fysieke workshop gehouden
kunnen worden, betalen de bedrijven een geringe vergoeding.
Vanaf oktober 2021 hebben we het CBF keurmerk en hopen hiermee bij onze
donateurs nog betrouwbaarder en gekwalificeerder & georganiseerder over te komen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Gedurende het fiscale boekjaar 2021-2022 zijn de fysieke workshops weer opgestart
en hebben we onze activiteiten in India weer op kunnen pakken. De begrote uitgaven
bedroegen 116% van de inkomsten en zouden we de bestemmingsreserves gaan
inzetten, maar de uitgaven zijn beperkt gebleven tot 97% van de inkomsten. We zijn
heel trots dat 85% van deze uitgaven rechtstreeks naar onze doelstelling gaat. Als we
de inzet van onze vrijwilligers mee rekenen dat gaat zelfs 90% naar de doelstelling.
Ons streven is om de Continuiteitsreserve beneden de 1.5x de jaarlijks begrote kosten
te houden conform de richtlijnen voor Fond wervende instellingen. Door de uitbreiding
van onze activiteiten voor Women Entrepreneurship in de komende jaren gaan de
kosten toenemen en zullen we bestemmingsreserve zeker nodig hebben.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.womenonwings.com/wp-content/uploads/2022/02/
2022-2023_Annual-Plan.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur is onbezoldigd en het management verdiend een beloning die lager ligt
dan de richtlijnen voor VFI en worden door het bestuur vastgesteld omdat er geen
CAO van toepassing is. De vergoedingen in Nederland zijn hiervan afgeleid en de
uitbetaalde lonen in India worden jaarlijks geïndexeerd en zijn getoetst met
vergelijkbare NGO's.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Heel trots zijn we op onze laatste mijlpaal: de co-creatie van 281.000 banen voor
vrouwen op het platteland van India, bijna weer op het niveau van voor COVID19. De
groei van het aantal banen is het resultaat van succesvolle partnerschappen met 48
business partners in India. Onze 54 vrijwillige experts delen hun tijd en talent door het
geven van 358 online workshops met onze partners, naast de 2 online CEO-summits
en 11 on-site consultancy workshops. Ter vergelijking in FY 2020-2021 met 315 online
workshops en 3 summits gedaan met onze 42 Business Partners, met medewerking
van onze 51 vrijwilligers/experts. Daarnaast hebben we 21 assessments gedaan wat
geleid heeft tot 9 nieuwe Business Partners in India.
Uitgebreid verslag kunt u lezen in ons jaarverslag op
https://www.womenonwings.com/annual-reports/

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

ttps://www.womenonwings.com/annual-reports/

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 0 3

– 2 0 2 2

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-03-2022

31-03-2021 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

412

713

€

+

€

412

+
713

Continuïteitsreserve

€

792.485

€

775.789

Bestemmingsreserve

€

250.000

€

250.000

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

47.731

€

+

€

€
17.118

€

+

12.745

+
€

1.059.603

1.038.534

50.745

€
1.055.633

31-03-2021 (*)

€

1.068.711

+
€

1.103.364

1.119.456

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-03-2022

€

€

Totaal

Passiva

1.103.776

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

44.173

Totaal

€

1.103.776

+
€

1.120.169

81.635

€

1.120.169

+

Graag verwijzen wij voor de waarderingsgrondslagen en toelichting op de reserves en balans naar ons jaarverslag.
https://www.womenonwings.com/annual-reports/

€

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

15.158

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

478.659

Som van de geworven baten

€

509.080

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

20.346

15.158

€

20.346

15.263

€

4.514

+

+

€

497.197

€

522.057

+

+

€

+
509.080

€
€

+
522.057
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Staat van baten en lasten

Lasten

2022

2021 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

425.912

336.051

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

425.912

€

336.051

Wervingskosten

€

27.298

€

28.950

Kosten beheer en administratie

€

49.255

€

44.722

Som van de lasten

€

502.465

€

409.723

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

358.864

€

289.268

Saldo financiële baten en lasten

€

10.081

€

10.754

Saldo baten en lasten

€

16.696

€

123.088

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

Het fiscale jaar loopt van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022.
Voor meer detailering verwijzen wij naar de jaarrekening opgenomen in ons
jaarverslag.
https://www.womenonwings.com/annual-reports/

https://www.womenonwings.com/annual-reports/

Open

+

