
Save the date!
Zaterdag 24 november 2018 van 15.30 tot 18.15 uur wordt de interne en externe Golden 
Girl Trofee van 2018 uitgereikt. Dit vindt plaats in het Mary Bargerhuis, Y.W.C.A, 
F.C Dondersstraat 23 Utrecht.

Insturen
U kunt uw schriftelijk onderbouwde kandidaatstelling voor de Externe Golden Girl Trofee vóór 
5 september richten aan: info@ywca.nl. De urgentie van de initiatieven en de bijdrage dienen goed 
en duidelijk onderbouwd te zijn. De vrouwelijke juryleden zullen de inzendingen beoordelen volgens 
onderstaande criteria.

Degene die voorgedragen kan worden voor de externe 
Golden Girl prijs is een vrouw die;

 • Een goed voorbeeld is t.a.v. vrouwelijk leiderschap binnen de YWCA: Leiderschap dat gekenmerkt 
wordt door een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om sociale rechtvaardigheid te scheppen, de 
emancipatie van vrouwen bevordert, democratische besluitvorming bevordert en transparantie 
binnen de YWCA NL bevordert,

 • Inspireert en stimuleert anderen tot actie en inzet en levert zelf een daadwerkelijk bijdrage,

 • Een voortrekkersrol speelt in het werken aan een systematische verandering op het gebied van 
vrouwen-/mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en of emancipatie binnen de YWCA,

 •Misstanden en/of tekortkomingen onder de aandacht brengt en werkt aan duurzame en structurele 
oplossingen,

 • Transformatief en structureel werkt, zodat op termijn een systematisch veranderingen kan ontstaan 
of anderen hiertoe worden geïnspireerd binnen de YWCA. Inspirerende voorbeelden hiervoor zijn 
de voormalige voorzitters en bestuursleden van de YWCA en onze beschermvrouwe hare majesteit 
prinses Beatrix.

 • Initiatief beoogt met een structureel effect en een positieve beeldvorming over vrouwelijk 
leiderschap,

 •Haar initiatief of voorbeeldgedrag primair richt op een uitwerking binnen YWCA NL, maar 
secundair binnen de beweging YWCA op Europees en Internationaal vlak;

 •Nog geen grote bekendheid heeft of al meerdere prijzen heeft ontvangen, zodat de Golden Girl 
Trofee bijdraagt aan het vergroten van haar bekendheid.
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