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Inleiding 

 
In het jaarverslag staat beschreven op welke wijze dit clubjaar is gewerkt aan “Onderweg”, 

ons inspirerende jaarthema. Dit clubjaar was nl. het eerste jaar waarin we gewerkt hebben 

aan ons toekomstplan. Dat plan wordt in het jaarverslag toegelicht, evenals de wijze waarop 

het bestuur en de commissies hieraan hebben gewerkt.  

 

 

Wie deed wat dit jaar? 

 
1. Friendshiplink 

Friendshiplink met SI Club Munster-Mauritz, Duitsland 

 

2. Samenstelling Bestuur en Jaarthema  

Voorzitter   Tine Stegenga 

Secretaris   Femke Marvin 

Penningmeester  Yvonne Stoutjesdijk 

Contactpersoon commissies Jenny Stringa 

Inkomend voorzitter  Sasja Nicolai en Yolande v.d. Meulen 

Inkomend secretaris  Francis Pastoor 

Inkomend penningmeester  Yvonne Stoutjesdijk 

 

Jaarthema: 

Onderweg 

 

3. Samenstelling commissies 2017-2018 

Project-cie: Nicoline, Lyke, Carrie, Ellen, Margriet (als vertegenwoordiger Fundraisecie) 

Programma-cie: Monica, Marlies, Yolande, Francis, Joke S 

Coördinator KKB: Jeanne  

Bridge-cie: Hannie, Jacolien, Jannine, Yvonne 

PR-cie: Monique, Sharon, Sasja, Karin   

Nieuwe leden-cie: Marcelle, Margreet, Gitte  

Fundraise-cie: Margriet, Nadia, Marian en Trudy 

Vluchtelingen-cie: Nadia, Lea, Margret, Trudy 

Lief en leed: Tine  

Friendship-cie: Gitte, Hanneke 

MMF: Joke N, Tineke   

VVR: Margreet 

Kas-cie: Jeanne, Joke N. 

PPI: Sasja, Marlies 

Ambassadeur: Tineke 

 

Afgevaardigen namens het bestuur: Tine, Femke  

Afgevaardigden namens de leden: Joke S, Hanneke  
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4. Overzicht van het ledenbestand en attendance 

Presentielijst           
 

   
2017-2018           

 
   

  okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep totaal % aantal 

Nicoline 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 X 1 83% 10 

Nadia 1 X X 1 X 1 X X X X X X 25% 3 

Monica 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 X X 67% 8 

Trudy X 1 1 1 X 1 X X 1 X 1 X 50% 6 

Jeanne D. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 92% 11 

Marian 1 1 1 X 1 1 X 1 1 1 X X 67% 8 

Marcelle 1 1 1 1 X X 1 1 X X X 1 58% 7 

Margreet X 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 X 75% 9 

Tineke 1 1 X 1 X 1 1 1 X 1 1 X 67% 8 

Hannie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 12 

Lea 1 1 X X X X X 1 1 1 X X 42% 5 

Ellen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 92% 11 

Wilma 1 X 1 1 1 X 1 X 1 X X 1 58% 7 

Marlies X 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 X 75% 9 

Ingrid - - - 1 1 1 1 X X 1 1 X 50% 6 

Femke 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 92% 11 

Didy X 1 1 X 1 X X X 1 X X X 33% 4 

Yolande 1 1 1 X 1 X X 1 1 X 1 1 67% 8 

Jacolien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 12 

Carry 1 1 1 1 1 X 1 1 1 X X 1 75% 9 

Sasja 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 X 1 83% 10 

Gitte 1 1 1 X 1 1 X 1 X 1 1 1 75% 9 

Joke N. 1 1 X X X X 1 X 1 1 X X 42% 5 

Francis 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 92% 11 

Lyke 1 X 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 83% 10 

Hanneke 1 1 1 1 1 1 X X 1 X X 1 67% 8 

Joke. S. 1 1 X 1 1 X 1 1 X 1 X 1 67% 8 

Tine 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 83% 10 

Yvonne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 12 

Jenny 1 X 1 1 1 1 X 1 1 1 1 X 75% 9 

Monique 1 X X X X X X X X X 1 X 17% 2 

Riek - - - - - - 1 X 1 X X X 17% 2 

Jannine 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92% 11 

Karin 1 X X 1 1 X 1 1 1 X X X 50% 6 

Margriet 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 92% 11 

Sharon 1 1 X 1 X X 1 1 1 1 X 1 67% 8 

                              

totaal 30 26 25 25 27 22 23 26 29 25 18 20    

           
 

   
Lies 1         1 1               

Erica                             

Riek Kuiper   1                         

Jeanne v.d. Kr                             

           
 

   
1= aanwezig           

 
   

X= afwezig           
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Er zijn dit jaar twee nieuwe leden geïnaugureerd: Ellen en Ingrid. Riek is overgekomen van 

club Ede. Helaas hebben ook enkele leden om persoonlijke redenen hun lidmaatschap 

opgezegd: Sharon, Trudy en Nadia. Karin heeft besloten haar kandidaatlidmaatschap te 

beëindigen. Trudy heeft aangegeven graag als vriendin bij de club betrokken te blijven.  
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5. Jaarprogramma 2017-2018 
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Terugblik en evaluatie van het bestuur 
 

Het bestuur (Tine Stegenga, Jenny Stringa, Femke Marvin en Yvonne Stoutjesdijk) kijkt terug 

op een fijn club- en bestuursjaar waarin en constructief gewerkt en invulling gegeven is aan 

het jaarthema “Onderweg”. 

 

 

 
 

 

 

Het bestuur had als opdracht om een beleid uit te zetten op basis van het in 2016/17 

opgestelde toekomstplan 2017-2020. Het bestuur koos voor twee thema’s die ontleend zijn 

uit ‘de bloem’, die onze ontwikkelthema’s voor 3 jaren illustreert. 

De gekozen thema’s waren: 

1. Persoonlijke kwaliteiten, veiligheid en positiviteit. 

2. Naamsbekendheid en identiteit 

 

Hieronder wordt kort beschreven welke activiteiten er plaats vonden om toe te werken naar 

een verbetering of verandering van de bovenstaande thema’s. 
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Bloemblad 1: persoonlijke kwaliteiten, veiligheid en positiviteit. 

 

Uitgangspunt:  samenhang, onderlinge waardering en sfeer binnen de groep zijn  

voorwaarde voor succes van alle activiteiten en voor plezier in het lidmaatschap. 

 

Doel: elkaar beter kennen, positief met en over elkaar praten, erkennen van verschillen in 

mogelijkheden en kwaliteiten, veiligheid binnen de club bewaken, naar elkaar luisteren, 

reflecteren op wat we doen persoonlijk en als club. 

 

Ingezet of voortgezet zijn de volgende  activiteiten en momenten in relatie met dit 

bloemblad: 

 Elke bijeenkomst werd afgesloten met een stukje muziek zodat we nooit zonder even 

stil te zijn zouden wegrennen. 

 Een bijeenkomst werd georganiseerd waarin de leden elkaar meer vertelden over 

hun persoon en waarin we elkaars talenten benoemden en waardeerden. 

 Diverse avonden zijn dit clubjaar georganiseerd door de eigen leden.  We hebben 

kwaliteiten gezien, veiligheid geboden en positiviteit ontvangen en gegeven. 

 Het bestuur heeft zich daarnaast ingezet om te luisteren naar input van leden en ex- 

leden, waarbij een appèl werd gedaan op mogelijke veranderingen en verbeteringen. 

Het bestuur heeft hier daadwerkelijk wat mee gedaan. De signalen zijn in de 

commissies opgepakt en zijn onder de aandacht waar dat kan en kon.  

 Besloten is een nieuwe fondswervingsactiviteit op te starten in volgende clubjaren die 

beter aansluit bij de hedendaagse identiteit.  

 Rond de verjaardagen is een persoonlijk bericht verstuurd aan de leden via app of 

mail. De oudere leden kregen een kaart. 

 

 

Bloemblad 2: Naamsbekendheid en identiteit 

 

Uitgangspunt: te veel mensen kennen het begrip Soroptimisme niet. In Veenendaal en 

Rhenen willen we meer bekendheid. 

 

Doel: zowel intern als extern meer  bekend maken van de doelen en activiteiten van het 

Soroptimisme 

 

Activiteiten en aandachtsmomenten in relatie met dit bloemblad: 

 Een avondprogramma is gewijd aan de PPI. Met een heldere lezing werden de 

landelijke, Europese en internationale samenhang en doelen nog weer eens 

samengevat. 

 Lezing vanuit de stichting ‘Ruby and Rose’  voor eigen leden en  belangstellenden 

van buiten. 

 Digitale en kranten publicaties over Ruby and Rose en club Rhenen Veenendaal. 

 Interne enquête naar de mening van de leden over de toekomst van de 

kroegenbridgedrive en de relatie met naamsbekendheid en identiteit. 
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 Een tweetal overlegmomenten tussen PR-cie, Project-cie en bestuur over de 

samenhang tussen fondsenwerving, PR en strategie in de toekomst. 

 De vluchtelingen-cie heeft een avond verzorgd en enkele activiteiten georganiseerd 

waarbij we konden nadenken over wat wij als club kunnen bijdragen aan de integratie 

van vrouwen met een niet-westerse achtergrond in Rhenen en Veenendaal. 

 Er is contact gelegd met Veens rondom hun project “Sisterhood”. Zij hebben onze 

medewerking gevraagd. Helaas verliep de communicatie moeizaam. Mogelijk neemt 

het volgende bestuur dit weer op zich.  

 

 

Wat minder goed is gelukt: 

 De PR had dit jaar prioriteit maar door persoonlijke omstandigheden is er minder 

gebeurd dan gehoopt. 

 Enkele leden hebben om persoonlijke redenen hun lidmaatschap opgezegd (Sharon, 

Nadia, Trudy en het kandidaat-lid Karin).  

 Overleg en afstemming met voormalige voorzitters is niet goed van de grond 

gekomen 

 

 

Aandachtspunten en aanbevelingen voor de komende besturen tot 

en met 2020 
 

Vanuit het bestuur 2016-2017 kwam een opdracht: nagaan hoe de projectcommissie en de 

PR commissie optimaal kunnen samenwerken bij het aangaan van een projectdoel. Uit een 

tweetal gesprekken, waarbij ook de fundraise-cie en het bestuur waren betrokken, zijn acht 

aanbevelingen naar voren gekomen: 

 Bezinning op het doel van de fundraise-cie. Kan die cie misschien de hands-on 

activiteiten stroomlijnen en meerjarenvisie verder ontwikkelen? Mogelijk onder een 

andere naam? 

 Heroverweging van het feit dat ons grote jaarthema minder aandacht krijgt (en minder 

geld) dan het doel dat bedacht is/wordt voor de kroegenbridgedrive.  

 Voorstel om kosten die gepaard gaan met een (fundraise)activiteit te betalen uit de 

opbrengst (bijvoorbeeld drukwerk). 

 Heroverweeg de gewoonte van het zelf smeren van broodjes of bakken van cakes 

want dat brengt toch belasting voor leden terwijl die belasting ten koste kan gaan van  

inzet bij andere activiteiten. 

 Kunnen er tijdelijke ‘werkgroepen’ worden gevormd om acties of activiteiten te 

organiseren wanneer die nodig zijn, in plaats van commissies hiervoor 

verantwoordelijk te maken? We hebben ervaren dat er dan groot enthousiasme is 

(vb. Inspirada, dag van de rechten van de mens, filmavond). Heroverweeg aantal 

commissies en hun opdrachten en leer van het verleden. Maak gebruik  van 

enthousiaste mensen en kwaliteiten.  

 Laat projecten langer doorlopen waardoor de club de PR beter kan organiseren, er 

meer binding ontstaat en er ook meer geld kan worden gebruikt voor zo nu en dan 

een ‘super activiteit.’  
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 Voorstel om bij activiteiten in het algemeen gelijk de PR mee te laten denken en in de 

eerste fase gelijk met meerdere partijen te kijken naar de mogelijkheden rondom 

communicatie. We zouden groter moeten denken en ook meer partijen of clubs aan 

onze acties koppelen.   

 Internationale projecten worden door de jaren heen meer gewaardeerd dan lokale- of 

regionale. Dat terwijl lokale hands–on activiteiten wel enthousiasme genereren  

Handel hier dan meer naar. 

 

Aanvullend op bovenstaande aanbevelingen heeft het bestuur nog enkele aandachtspunten 

ter verbetering van de contacten tussen de leden en het verloop van clubactiviteiten: 

 Op tijd en juist reageren door leden op vragen vanuit bestuur en commissies. Dit 

voorkomt ruis. 

 De leden moeten zichzelf ‘up to date’ houden door de nieuwsbrief te lezen.  

 Stel iemand binnen de club aan die de ledenadministratie richting de Unie bijhoudt. 

 Persoonlijke ontmoeting en individueel contact met leden vanuit het bestuur: kortom 

het omkijken naar elkaar moeten we veel aandacht blijven geven omdat dit erg wordt 

gewaardeerd. 

 De maaltijd lijkt een traditie die door (te?) veel leden minder wordt gewaardeerd en 

bezocht. De kosten spelen hierbij een rol evenals het tijdstip. Echter het belang van 

elkaar ongedwongen ontmoeten is er zeker. De contributie (hoogte) en de wens om 

diversiteit in de club te bereiken lijken op gespannen voet met elkaar te staan. 
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Terugblik commissies 

 

Programma-cie 

 

De programmacommissie bestond dit jaar uit: Joke Spros, Francis Pastoor, Yolande van der 

Meulen, Marlies Leenaars en Monica Brouwer. Door Marlies als PWI-er ook deel uit te laten 

maken van de programma-cie is bewust ingezet op de verbinding tussen PWI (werkvelden 

en internationaal) en programma. Daarnaast hebben we als programmacommissie 

geprobeerd  het jaarthema “Onderweg……” en de bloembladen (Naamsbekendheid en 

Identiteit) uit het beleidsplan 2017-2020 terug te laten komen in het programma. Over de 

invulling van het jaarprogramma heeft de programmacommissie ook nadrukkelijk overleg 

gevoerd met het bestuur. 

Naast het regelen van de organisatorische zaken rondom de invulling van het inhoudelijke 

programma van de clubavonden, het samenstellen van het jaarprogramma heeft de 

programmacommissie dit jaar een advies gegeven over het actualiseren  van de 

taakomschrijving van de programmacommissie en een nieuw overzicht gemaakt van de 

leden, die in het verleden een levens- en/of  werkberichten hebben gegeven.  

De programmacommissie heeft een paar keer met elkaar vergaderd en daarnaast via de 

mail zaken met elkaar kort gesloten. 

Het programma, zoals dat op de nieuwjaarsbijeenkomst is gepresenteerd is in de loop van 

het jaar een aantal keren aangepast. Zo is bijv. ingespeeld op de actualiteit van de 

gemeenteraadsverkiezingen in de maart-bijeenkomst. We hadden dit jaar vrij veel avonden , 

die ingevuld zijn door eigen leden. Dit maakte het mogelijk wat makkelijker te kunnen 

schuiven met het  programma.  

In de loop van het jaar zijn bij de programma-cie twee vragen naar boven gekomen, die zij 

de nieuwe programma-cie mee wil geven. Hoe wenselijk is het om het programma van te 

voren al bijna helemaal in te vullen? En is het wenselijk meer evenwicht te hebben in 

invulling van avonden door eigen leden en invulling door externen?  

 

 

PR-cie 

De PR-commissie bestond uit Monique Struijk (voorzitter), Sharon Wiersma, Karin van de 

Weerdhof en Sasja Nicolai. Ze zijn als commissie een keer bij elkaar geweest om de 

opdracht vanuit het bestuur uit te werken. Daarbij is het plan opgevat om in het kader van het 

Gilbertjaar Veenendaal ook voor onze club iets met storytelling te doen. Door tijdgebrek is dit 

verder niet van de grond gekomen.  

 

De PR-commissie kampte met tegenslag in de bezetting. Met veel plezier hebben we 

desondanks afgelopen jaar de volgende pr-activiteiten neergezet: 

 

 Updaten communicatieplan Soroptimistclub Rhenen-Veenendaal 

 Bijhouden website en updaten naar een beveiligde versie 

 Bijhouden social media accounts 

 Artikel in regionale media over de Kroegenbridge 
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 Artikel in de regionale media over de lezing voor en met Ruby&Rose (zie foto) 

 Nieuwe clubfoto 

 

 
 

Nieuwe Leden commissie  

 

De Nieuwe Leden Commissie bestond dit clubjaar uit Margreet, Gitte en Marcelle. 

 

Afgelopen jaar hebben wij meerdere vergaderingen gehad en meerdere keren overlegd per 

mail en via WhatsApp.  

In de vergadering voor de jaarwisseling zijn wij bezig geweest met de afronding van het 

voorgaande ledenwerf traject en hebben wij nagedacht over de vraag wanneer wij weer een 

traject in zouden zetten en op welke wijze.  

We hebben onze groslijst doorgelopen en zijn tot de conclusie gekomen dat we nog 

meerdere geïnteresseerde dames hebben, maar dat als we hen dit jaar benaderen opnieuw 

zouden benaderen, dit voor hen te snel zou kunnen zijn. Daarnaast hebben we 

geconcludeerd dat het fijner is om met meerdere kandidaten tegelijk een introductie-traject 

door te lopen. Daarom hebben we besloten om na de zomer van 2018 pas weer een 

introductie ronde op te zetten.  

Tevens hebben we na de jaarwisseling een nieuwe groslijst opgesteld. Eén met kandidaten 

die interesse hebben getoond op termijn en die al bekend zijn gemaakt bij de clubleden. 

Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met een nieuwe groslijst. Om deze lijst samen te 

stellen, hebben we alle leden die hun mobiele nummer kenbaar hebben gemaakt in onze 

ledenlijst (blauwe boekje) in een whatsapp groep geplaatst en hen gevraagd "out of the box" 

namen te noemen. Door ondergetekenden werden hiervoor beroepsgroepen genoemd, naar 

aanleiding van deze beroepsgroep werden door de leden namen genoemd. Dit heeft een 

verrassend lange lijst opgeleverd. Aan de hand van deze lijst hebben wij een eerste review 

gedaan en deze lijst zal binnenkort ter introductie bij onze leden langsgaan.  

 

Een aantal van de genoemde dames hebben we al een keer kunnen ontmoeten op de open 

avond over Ruby and Rose. Deze avond vonden we een fantastische gelegenheid om van 

ons te laten horen als Soroptimisten. Vorig jaar spraken we over een ‘Open avond’ en dit 

was een prachtige uitwerking hiervan. Ook bleken op deze avond een aantal interessante 

dames aanwezig te zijn, die op onze groslijst zijn geplaatst.  
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Op dit moment bereiden we weer een informatieavond voor in November.  We willen een 

grote groep nieuwe dames gaan benaderen en daarnaast willen we ook de dames 

uitnodigen waar we al eerder contact mee hebben gelegd. 

Bij interesse zullen we deze dames begin volgend jaar uitnodigen voor een aantal 

clubavonden.  

 

Updates: 

We hebben de volgende documenten van een update voorzien: 

- Service Document Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal 

- Overzicht grafisch leden bestand 

- Richtlijnen NLC 

 

Waar we geen document van hebben gemaakt is een document met daarin de 

tijdsinvestering voor nieuwe leden is opgenomen. Het bestuur had ons hierom gevraagd.  

Wij zijn van mening dat er zoveel verschillende factoren een rol spelen bij de tijdsinvestering, 

dat daarnaast de informatie over bijeenkomsten, KKB‘s, activiteiten en landelijke 

vergaderingen geen richtlijn kan zijn of vormen.  

Met de nieuwe vorm van het kandidaat-lidmaatschap krijgen nieuwe leden de mogelijkheid 

om een jaar zelf te onderzoeken of het Soroptimisme in hun leven past. 

 

Het kandidaat lidmaatschap is dit jaar voor het eerst van toepassing geweest. Ons 

kandidaat- lid heeft de gelegenheid gekregen om een jaar lang als ‘lid’ mee te lopen. Naast 

de tussentijdse evaluatiemomenten zal de eindevaluatie van dit jaar op korte termijn 

plaatsvinden.  

 

Dit jaar is er een regulier lid bij onze club gekomen. Zij was een lid van een andere club en 

was daarmee bekend met het Soroptimisme.  

 

Ook heeft dit jaar een lid in goede harmonie afscheid van de club genomen  

 

Evaluatie: 

De Nieuwe Leden Commissie heeft een jaar gehad waarbij de nadruk lag op het afronden 

van de werkzaamheden uit het voorgaande jaar en het voorbereiden van onze activiteiten in 

het nieuwe jaar.  

De samenwerking was bijzonder constructief en plezierig.  

 

 

Tabel: Verdeling leden over beroepscategorieën 

  

     2018  2018  2018 

     werkend niet-werkend totaal 

    

(Beleids)advies    1 0  1 

Bestuurlijke en juridische beroepen  3 1  4 

Communicatie     3 0  3 

Creatieve beroepen    1 1  2 
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Diversen     1 0  1 

Financieel/administratief   0 0  0 

Handel en economie    3 2  5 

Human resources    1 0  1 

Informatica     0 0  0 

Medisch     2 1  3 

Natuur, milieu, landbouw en recreatie 1 0  1 

Onderwijs     3 2  5 

Paramedisch     2 2  4 

Techniek     1 0  1 

Welzijn      1 1  2 

Wetenschap en onderzoek   2 0  2 

 

 

Voor overzichten m.b.t. leeftijdsopbouw en verhouding werkende:niet-werkende leden wordt 

verwezen naar de betreffende documenten op de drive. 

 

 

Projectteam 

 

De projectcommissie bestond dit clubjaar uit: Nicoline (vz), Lyke, Ellen, Carry en Margriet 

(voor verbinding met fundraisecie). Jenny heeft een aantal vergaderingen bijgewoond als 

verbindend lid vanuit het bestuur. Er zijn 5 vergaderingen geweest tijdens dit clubjaar. De 

agenda en verslagen van de vergaderingen worden opgeslagen op Google Drive. Een 

gedetailleerde voortschrijdende lijst van gesteunde doelen, ook van sponsorbedragen wordt 

bijgehouden zodat een meerjarenoverzicht beschikbaar is. Dit meerjarenoverzicht, filenaam: 

‘voortschrijdende lijst’ staat ook op Google Drive. De commissie houdt tevens een 

verzameldocument bij van ingediende projectvoorstellen. (Zie de verwijzingen naar de 

bijlagen in Google Drive).  

 

Hieronder volgen de belangrijkste activiteiten van de commissie. 

 

Best Practice Award (BPA) Profilia 

Op de zomerbijeenkomst van de landelijke Unie heeft onze club de BPA toegekend 

gekregen voor het project Profilia. Met name de internationale samenwerking met andere 

Soroptimistclubs en het bezoek aan Maiti Nepal en de Nepalese Soroptimistclub in 

Kathmandu bleek een sterk punt bij de toekenning. We hebben dit project met een prachtig 

eindresultaat kunnen afsluiten.  

 

Format project voorstellen 

Om de projectvoorstellen te beoordelen gebruikt de projectcommissie een format formulier. 

Dit format is nog eens kritisch bekeken en tekstueel aangepast. Het format staat nu op de 

eigen website en is te downloaden en digitaal in te dienen voor eventuele aanvragers van 

projecten. Ook is er een standaard mailtekst opgesteld,  die het secretariaat aanvragers kan 

sturen met o.a. een verwijzing naar de website. Dat werkt effectiever en sneller en biedt aan 

de voorkant de nodige duidelijkheid. Dit formulier vormt de basis voor beoordeling van de 
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projecten, waarbij belangrijk is dat de projecten bijdragen aan de specifieke doelstelling van 

het Soroptimisme, de positieverbetering van vrouwen en kinderen met name meisjes. 

Daarnaast weegt directe betrokkenheid van één of meer van onze eigen clubleden bij een 

project zwaar mee.  

 

Doelen Kroegenbridgedrive 

De opbrengst van de 19e Kroegenbridgedrive (november 2017) was dit clubjaar geheel voor 

ons internationale doel: 

Voor de Kroegenbridgedrive van november 2017 is gekozen voor het volgende doel: 

- Rescue Baby Gambia 

 

Voor de Kroegenbridgedrive van november 2018 is gekozen voor een regionaal/landelijk 

doel, namelijk Ruby en Rose. 

 

Overige projecten gesteund vanuit project pot   

De projectcommissie heeft €750 (+2x250 van NVR) beschikbaar om zelfstandig kleine 

projecten of sponsoraanvragen te honoreren waarvoor een aanvraag is ingediend. De 

commissie hanteerde hierbij dat aanvragen waarbij direct leden van ons zijn betrokken niet 

volledig aan alle criteria hoeven te voldoen. Dit clubjaar hebben we gesteund:  

- Kookactiviteit Vluchtelingenwerk (32€) 

- Duchenne Heroes (100€) 

- URAHO bijeenkomst (205€) 

- Sponsoring Ruby and Rose opbrengst collectebus + kleine aanvulling (300€) 

- Sponsoring Hospice Berkenstein Run (100€) 

- Sponsoring Nacht vd Vluchteling (100€) 

 

Internationaal project: Rescue Baby Gambia 

Rescue Baby Gambia is een regionale stichting (Herveld) geleid door een bevlogen vrouw 

(Regina Bouwman), die zich het lot van de babysterfte en kraamzorg in een afgelegen deel 

van Gambia heeft aangetrokken. De stichting zamelt materiaal in voor verzending vanuit 

Nederland en gelden voor een nieuwe verlos- en operatiekamer met toebehoren en 

elektriciteitsvoorziening. De betrokkenheid van Carry en Lyke bij dit project geeft een extra 

dimensie. Na de 6000 euro van de kroegenbridge zijn er geen andere bedragen 

gegenereerd. De club heeft ingestemd met het verlengen van de projectduur met minimaal 

een jaar.    

Landelijk project Ruby en Rose 

Gynaecologische vrouwenkanker bestrijden en voorkomen. Dat is het doel van de stichting 

Ruby en Rose. Prof. Dr. Leon Massuger, gynaecoloog van het Radboud UMC heeft een 

bevlogen lezing gegeven voor leden en introducees op 12 juni, die naast veel interessante 

kennis, het belang van het ondersteunen van deze stichting onderstreepte. De lezing heeft 

bijgedragen aan het draagvlak binnen de club en genereert nieuwe ideeën voor verdere 

uitbreiding en/of fundraise-acties.  

 

Evaluatie en toekomst projectcommissie met leden 

Het bestuur heeft met een afvaardiging van de pr-, project- en fundraisecie twee 

brainstormsessies gehad in verband met de opdracht vanuit het bestuur. De uitkomsten van 
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die sessies worden door het nieuwe bestuur meegenomen. In mei dit jaar heeft de 

projectcommissie de leden meegenomen in de werkzaamheden, criteria e.d. van de 

projectcommissie en input opgehaald om te bekijken of en zo ja, waar er verdere 

verbeteringen in de werkwijze mogelijk zijn. Ook de dilemma’s waar de commissie mee te 

maken heeft zijn gedeeld. Bijvoorbeeld als dezelfde organisaties via standaard 

nieuwsbrieven bij alle serviceclubs zelfde aanvragen doen, of wanneer er grote financiële 

reserves zijn bij aanvragende instanties of dure vaste krachten. De uitkomsten van de 

bespreking worden in de laatste bijeenkomst van de projectcommissie van september 

geanalyseerd en meegegeven aan de nieuwe projectcommissie. 

 

Meer lezen over de projectcommissie? 

Zie de besloten Google Drive en onder Projecten en Nieuws op de club website 

www.soroptimistrhenenveenendaal.nl  

 

Augustus 2018 

Nicoline (vz), Carry, Ellen, Lyke en Margriet                           

 

 

Fundraise-cie 

 

De fundraisecommissie clubjaar - 2017-2018 - bestaat uit 4 personen: Margriet, Trudie, 

Nadia en Marian. 

Door omstandigheden konden Trudie en Nadia vanaf februari niet meer actief deelnemen 

aan de commissie. 

In de eerste vergadering begin november is besloten niet weer een pubquiz te organiseren 

omdat 

 a. het steeds moeilijker is deelnemers te werven, b. er minder enthousiasme voor deelname 

vanuit de club is en c. de activiteit ervaren wordt  niet meer specifiek voor onze club te zijn. 

Er zijn diverse voorstellen voor andere activiteiten de revue gepasseerd. 

Omdat het bestuur ons dit jaar als taak heeft gegeven te inventariseren hoe clubleden staan 

t.o.v. fundraisen in het algemeen en t.o.v. de kroegenbridge in het bijzonder, hebben wij als 

commissie besloten ons hierop te richten en geen snel in elkaar gezette activiteit te 

organiseren. 

Bij het maken van goede vragen voor de enquête om bovenstaande te inventariseren heeft 

Jenny een adviserende en corrigerende rol gehad, hetgeen wij zeer op prijs stelden. 

24 van de 36 leden hebben de enquête ingevuld. 

Uit de enquête kwam naar voren dat we fundraisen hoofdzakelijk belangrijk vinden om geld 

te genereren voor een goed doel en voor naamsbekendheid. Het liefst met een activiteit 

waar we plezier aan beleven.  Ook vinden een aantal leden dat we op andere fronten fysiek 

dan wel met kennis delen anderen kunnen helpen. 

Het merendeel van de leden  geeft aan zich te willen  inzetten voor 1 hoofdactiviteit en 1 

kleine activiteit en/of 1 hands on activiteit per clubjaar, het merendeel van de leden max 1 

dag per jaar  

Ook bleek dat de meerderheid van de respondenten positief staat tot het doorgaan van de 

kroegenbridgedrive, maar het zoeken  naar en benaderen van sponsoren en adverteerders 

bezwaarlijk  en vervelend te vinden. 

http://www.soroptimistrhenenveenendaal.nl/
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De tegenprestatie aan IW4 voor het drukken van het boekje, bestaande uit het  verzorgen 

van de kerstborrel komt voor het merendeel van de leden op een totaal verkeerde tijd, 

waardoor er maar weinigen en vaak steeds dezelfde mensen kunnen helpen.   

Echter een grotere hoeveelheid van de leden geeft aan voorstander te zijn van een nieuw te 

ontwikkelen activiteit, in  een ontwikkelingsperiode van bijvoorbeeld 2 jaar naast de 

bestaande kroegenbridgedrive. 10 clubleden gaven aan wel deel te willen uitmaken van de 

kroegenbridge commissie. 

De uitslag van de enquête is met het bestuur besproken en met de leden gedeeld via de 

mail. 

Vanaf juni is Riek van der Vlag aan onze commissie toegevoegd,  vanaf september  zal de 

fundraisecommissie aanschuiven bij de kroegenbridgecommissie  in verband met  het 

feestelijk tintje dat aan de 20ste organisatie van de kroegenbridgedrive zal worden gegeven. 

Volgend jaar zal de nieuwe fundraisecommissie zich bezig houden met het inventariseren en 

ontwikkelen van een nieuwe fundraise activiteit. 

 

Marian, namens de fundraise commissie.  

 

 

Bridge-cie 

 

De Bridgecommissie volgt een iets ander jaar dan de rest van onze club, die in oktober een 

bestuurswissel heeft en daarbij ook een wisseling in de samenstelling van de commissies. 

De ‘oude’ Bridgecommissie gaat dan nog door en is nog heel druk met de organisatie van de 

Kroegenbridgedrive van november dat jaar. De commissie is nu dus  volop bezig met de 20e 

bridgedrive op 3 november 2018. 

We organiseerden in 2017 de Bridgedrive voor de 19e keer. Dat jaar bestond de  

Bridgecommissie uit Hannie Jansen, Jannine Voordendag, Jacolien Minderhoud en Yvonne 

Stoutjesdijk. 

Na de succesvolle 18e editie in 2016 werd er begin 2017 geëvalueerd, het draaiboek 

aangepast en opgeschoond en met frisse zin begonnen aan de 19e editie. We hebben  een 

actielijst gemaakt waarop we per maand kunnen zien wat we moeten doen. 

Ook in 2017 hebben we, net als in 2016, voldoende inkomsten om een goed doel te kunnen 

ondersteunen met een cheque van € 6000,-  

De cafés zegden hun medewerking weer toe, de Lampegiet werd geregeld, er was  

e-mailcontact met bridgers. Ook bridgeclubs werden weer benaderd, er werd een  

schitterende flyer gemaakt.  

Het resultaat mocht er zijn! Op 4 november 2017 meldden zich 144 paren ’s ochtends vroeg 

in de Lampegiet, waarna zij zich naar de betreffende kroegen begaven.  

De Lampegiet sponsorde onze koffie ’s ochtends en de kosten van het gebruik van de 

geluidsinstallatie.  

Dat jaar plaatsten we, net als vorig jaar, weer een bedankadvertentie in de krant voor de 

sponsors die een advertentie in het bridgeboekje hadden geplaatst. Sharon verzorgde de 

opmaak voor de bedankadvertentie en Tineke de stukjes voor de krant. 

De door ons georganiseerde loterij leverde weer een fors extra bedrag voor de goede doelen 

op. De 5 prijzen:  een diner bon voor restaurant ‘Bij Jan Willem’, een herenhorloge van Work 

Shop Edelsmederij, een koffiezetapparaat via de door alle clubleden (en hun families) 
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gespaarde DE bonnen een gratis deelname aan de 20e Kroegenbridgedrive 2018 en een 

boormachine. 

De computerdeskundige, de arbiter en de commissieleden deden hun werk geruisloos en 

efficiënt. En na afloop stond er een geweldige prijzentafel klaar in de Lampegiet. Na een 

toespraak van onze voorzitter Tine Stegenga en de overhandiging van de cheques aan de 

beide goede doelen, verzorgde Marthie op flamboyante wijze de prijsuitreiking. 

We keken terug op weer een goede en een geslaagde drive. Waarna we begin 2018 weer 

evalueerden en in een commissie-samenstelling van Hannie Jansen, Jannine Voordendag, 

Jacolien Minderhoud en Yvonne Stoutjesdijk, ons stortten op de voorbereiding van een 20e 

Kroegenbridgedrive op 3 november 2018 aanstaande.  

 

Yvonne Stoutjesdijk 

    

 

PPI (voorheen PWI) 

 

Marlies en Sasja waren in dit jaar PPI 

 

De Unie wilde dit jaar de bijzondere rol van PWI (Programma Werk Internationaal) “een 

nieuwe glans” geven. ‘De ziel van elke club, PWI, krijgt vanaf september 2017 een nieuwe 

glans, door nadrukkelijke ondersteuning van clubbesturen aan de PWI. We willen voelen 

waarom we Soroptimist zijn, we hebben dit nodig om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe leden 

en om al onze leden te boeien en te binden.’  

We hebben ons ingezet om dit gevoel te bevorderen.  

 

Samen hebben we verschillende bijeenkomsten bezocht, zoals de Werkconferentie in 

Veenendaal, 18 november 2017 met als thema Netwerken en de Huiskamerbijeenkomst op 

7 april 2018 in De Bilt. 

Online hebben we een webinar bekeken over Advocacy. 

Met de kennis die we hier hebben opgedaan hebben we het hele jaar door actief geprobeerd 

onze club te inspireren om over de grenzen van de eigen club heen te kijken en het grotere 

verband te zien binnen het Soroptimisme. We maken immers deel uit van een grote 

internationale organisatie met maar liefst 80.000 vrouwen wereldwijd. A global voice for 

women! Juist de PWI is er in elke club om ons steeds weer te herinneren aan dat grotere 

geheel dat ons zoveel meer macht en slagkracht geeft.  

 

Dit deden we ook met verschillende stukken in de nieuwsbrief: 

 PWI=passie work it out 

 Van PWI naar PPI: Programma Pleitbezorging Internationaal = het “lijntje” met het 

grotere geheel” 

 De Vrouwendag in maart 

 De Wereldwaterdag in maart 

 Hoe halen we het internationale onze club binnen? Vol handige tips 
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Met een PPpresentatie met feiten en cijfers over onze club Rhenen-Veenendaal en het 

grotere geheel: de Nederlandse Unie, de Europese Unie en onze wereldwijde organisatie die 

voor leden nog steeds beschikbaar is via  

https://drive.google.com/drive/folders/0BzHCcDOYpV8FUFUzaUdxUk1QQlE?usp=sharing 

 

Daarnaast hebben we Program Focus Reports (PFRs) ingediend voor de projecten. Deze 

zijn belangrijk om mondiaal als SI een rol te kunnen spelen, bijvoorbeeld in de VN. Daarvoor 

zijn harde cijfers nodig en daarvoor dienen de PFRs als basis.  

 

Verder hebben we als PPI een aanvraag voor Best Practice Award in Nederland en bij 

Soroptimist International Europe ingediend voor het Profilia project. Kers op de taart is dat 

we de Award in Nederland hebben gekregen voor ons project. De Award is uitgereikt tijdens 

de Inspirada juni 2018! 

 

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzHCcDOYpV8FUFUzaUdxUk1QQlE?usp=sharing

