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De Meiden van Woerden 
Stichting De Meiden van Woerden zijn zo’n 25 ondernemende Woerdense vrouwen met een 
maatschappelijke missie. Met energie, lef en creativiteit zetten wij ons in voor veel verschillende 
private maatschappelijke (goede) doelenorganisaties en initiatieven. 
 

Doelstelling 
De meiden bedenken activiteiten die het goede doel verbindt met en een brug slaat tussen 
Woerdense bewoners, bedrijfsleven en organisaties die zich belangeloos en met hart en ziel inzetten 
voor de Woerdense samenleving. 
De organisaties die wij ondersteunen, zijn vaak gericht op de inhoud, op het realiseren van hun 
goede doel op zich. De meiden brengen hun energie, lef en creativiteit in om de organisaties te 
steunen in het bereiken van hun doelstelling. Dit kan zijn het (mede) organiseren van een activiteit of 
mee denken met acties voor fundraising. 
We brengen de behoefte van goede doelen organisaties en -initiatieven in kaart en van daaruit 
ontwerpen we een idee en zorgen meestal ook voor (een groot deel van) de uitvoering. Daarmee 
leveren we een concrete en directe bijdrage aan het initiatief of de organisaties die zich belangeloos 
inzet(ten) voor een sociaal-maatschappelijke doel of hulpbehoevende doelgroep binnen de 
gemeente Woerden. 
 
Maar ook nemen De Meiden zelf initiatieven om Woerden mooier te maken. Initiatieven waar 
volgens De Meiden weinig aandacht voor bestaat. Zo bedachten we de Kidsdag voor kinderen die 
leven in een gezin met zieke ouder, broer of zus en het project ‘Sofa van Woerden’. 
 

Missie 
We leven in een wereld van individualisering, uitsluiting en intolerantie. Een wereld waarin steeds 
meer muren worden opgetrokken. De Meiden van Woerden, zijn vrouwen met een maatschappelijke 
missie. Met onze inzet/bijdrage willen we Woerden een beetje mooier maken. Dat doen we 
belangeloos en met lef, creativiteit en energie. Het is onze manier om uitdrukking te geven aan onze 
oprechte betrokkenheid bij het sociaal maatschappelijk leven in Woerden. Zolang we de wereld van 
een of meerdere Woerdenaren telkens wat kleur kunnen geven; groots en meeslepend of klein en 
ingetogen en we daarbij de steun hebben van het Woerdense bedrijfsleven en particuliere sponsors, 
is dat voor de meiden van Woerden meer dan genoeg reden om te bestaan. 
 

Visie 
De Meiden van Woerden willen bijdragen aan een warm en betrokken Woerden waar iedereen zich 
prettig en veilig voelt. We streven ernaar om ingebed te zijn in de Woerdense samenleving waarin 
men ons herkent en erkent om onze toegevoegde waarde aan het sociaal maatschappelijke leven in 
Woerden. Onze kernwaarden zijn: versterken, ontmoeten en stralen! 
Met onze inzet willen we Woerden, de maatschappelijke organisaties en haar inwoners versterken 
Met onze inzet willen we Woerden laten ontmoeten en beleven! 
Met onze inzet willen we Woerden en haar bewoners laten stralen! 
 

Wijze verwerving inkomsten 
Doelgerichte fundraising per project, vrienden van de Meiden, sponsoring in natura, etc….  



Gerealiseerde projecten 
Trackrecord 

1. Deelname aan Sisters Hope, 60 km wandelen om geld in te zamelen voor onderzoek naar 
borstkanker (oktober 2009, 2010 en 2011). 

2. Gala en veiling om geld in te zamelen voor onderzoek naar borstkanker (Sisters Hope) (juli 
2010).  
Door middel van sponsoring, gala en veiling brachten we in die drie jaar € 75.000 bij elkaar. 

3. Creëren, organiseren en uitvoeren van de Klim in de Pen Actie. Actie waarbij de Meiden ruim 
200 Woerdense mantelzorgers persoonlijk in het zonnetje hebben gezet. De Meiden zorgde 
dat ruim 100 Woerdenaren gedichten, teksten en lyrics maakten voor een onbekende 
Woerdense mantelzorger als dank voor hun overtuigende inzet. De Meiden zorgden daarna 
dat ruim 200 Woerdense mantelzorgers thuis werden verrast met een persoonlijke ode, 
bloemen en een versnapering (nov 2011). 

4. Gala en veiling om geld in te zamelen om kinderen met een zieke ouder of broer of zus een 
onbezorgde en onvergetelijke dag te bezorgen (2015). Er is ruim € 35.000 opgehaald. 

5. Organisatie en begeleiding Magische Kidsdag (2016) en Kidsdag 2.0 (2018). Tijdens deze twee 
edities hebben De Meiden ruim 45 kinderen een onbezorgde dag kunnen bezorgen. 

6. Introductie MvB pitchcafé (2017).  
7. Rad van Meiden centrumtoer, om geld in te zamelen voor 24-uursloop  (2018).  
8. Fietsen met de bewoners van Abrona (Rabo Fietsdag 2017), opbrengst naar Abrona 
9. Creëren, organiseren en uitvoeren “Open Deuren met de Meiden van Breuren”. De 

opbrengst van dit eigen MvB event was ruim € 4.500 en kwam ten gunste van Stichting De 
Mantelmeeuw (2018),  

10. Organisatie en uitvoering entree-act, openingsceremonie en pitchpodium tijdens De 
Beursvloer 2018. In vergelijking met 2017 waren er meer bezoekers (30), meer matches (11) 
en een hogere matchwaarde (35 duizend)  

11. Creëren, organiseren en uitvoeren van Wijnproeverij en Pubquiz voor de 24-uursloop 2018.  
We haalden hiermee ruim € 2.000 euro op. 

12. Stranddag terug naar de kust (2019), een dag uit voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel.  

13. Swing en doe je ding Festival (2019), een festival voor ca 200 mensen met een geestelijke 
beperking. 

14. Verwendag (2019). Deze dag stond in het teken van het verwennen van (ex)-
kankerpatiënten. 

15. Draag je steentje bij ‘Sofa van Woerden’ (2020), bank der verbinding. 
16. Ambassadeur inloophuis leven met kanker (doorlopend) 
17. Deelname en geld inzamelen voor 24-uur van Woerden (2012, 2016, 2018)  
18. Deelname aan actiedag Inclusie Woerden. 
19. Realisatie ‘Sofa van Woerden’, een mozaïek bank in het Westdampark om elkaar te 

ontmoeten en Woerdenaren nog meer met elkaar te verbinden. 
20. De Meiden bakken door, een taartenactie in samenwerking met onze kwetsbare medemens, 

als hart onder de riem voor onze sponsoren 
 
  



Bestuur 
De stichting heeft een bestuur van vier vrouwen. De taak van het bestuur is voorbereiden en 
uitwerken van het beleid, initiëren en begeleiden van activiteiten, financieel beheer, borgen van de 
continuïteit en de meidencultuur en -kernwaarden.  
 
Voorzitter  Patricia Boer 
Secretaris  Tamara Filarski 
Penningmeester Hélène op ’t Landt 
Vice voorzitter  Miranda de Jong 
 

Beloningsbeleid 
De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis 
uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichtte werkzaamheden. Gemaakte 
onkosten worden vergoed. 
De Meiden doen elk jaar een eigen bijdrage van € 50 waarvan consumpties en kosten van Meiden 
bijeenkomsten/vergaderingen worden betaald. 
  
 
 
 
 
 


