Soroptimistclub Rhenen / Veenendaal e.o.
Clubjaar oktober 2017 t/m september 2018
Algemene gegevens
Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is een serviceclub, waarvan circa 36
vrouwen – die hun vak professioneel uitoefenen – uit Rhenen, Veenendaal en
omgeving lid zijn.
De club is opgericht op 12 november 1994.
Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 40482939 en haar RSIN is: 815602625.
Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is bereikbaar via:
Email-adres: rhenenveenendaal@soroptimist.nl
Website: www.soroptimistrhenenveenendaal.nl
Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
 Tine Stegenga, voorzitter
 Femke Marvin, secretaris
 Jenny Stringa, coördinator commissies
 Yvonne Stoutjesdijk, penningmeester
De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd. Zij ontvangen geen beloning.
Doelstelling Soroptimisme
Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is onderdeel van een wereldwijde
organisatie Soroptimist International, die zich inzet voor maatschappelijke
verbeteringen van met name vrouwen en kinderen.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Soroptimist_International)
Soroptimist International (alsook club Rhenen/Veenendaal e.o.) zet zich in voor:
 De verbetering van de rechten van de vrouw
 Hoge ethische normen
 Mensenrechten voor iedereen
 Gelijkwaardigheid, ontwikkeling en vrede door het bevorderen van goede
internationale verstandhoudingen, begrip en vriendschap en stelt zich ten
doel:
 Het ondersteunen van lokale, nationale en internationale
gemeenschappen. SI-club Rhenen/Veenendaal e.o. heeft dan ook
lokale, nationale en internationale projecten.
 Actief deel te nemen aan besluitvorming op elk maatschappelijk
gebied.
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Hoofdlijnen van het beleidsplan
Onze visie is samengevat in de volgende speerpunten:
 Onze inzet geven aan het verbinden van vrouwen wereldwijd o.a. door
contacten te leggen en te onderhouden met internationale Soroptimistclubs.
 Onze brede en professionele inzet blijven geven aan projecten zowel lokaal,
nationaal als internationaal.
 Het verstevigen van contacten met andere Soroptimistclubs, waaronder onze
moeder- en zusterclubs ( Ede, Wageningen en Bennekom ) en onze
internationale friendshiplink met Club Münster-Mauritz ( Duitsland ).
 Ons bewust zijn van het feit dat we onderdeel zijn van de wereldwijde
organisatie. Dit doen wij door aandacht te besteden aan de
Programmadoelstellingen Soroptimist International. De
millenniumdoelstellingen zijn richtinggevend voor onze activiteiten.
(http://www.soroptimist.nl/wie-zijn-wij/onze-missie)
 Bevorderen van naamsbekendheid in onze woonplaatsen en regio.
 Een evenwichtige opbouw creëren binnen onze club qua leeftijd, beroep en
culturele achtergrond.
Jaarverslag 2017-2018
Het clubjaar loopt van 1 oktober 2017 t/m 30 september 2018.
Het thema vorig jaar was ONTMOETEN, een jaar waarin we de uitkomsten van het
ToekomstTeam vorm hebben willen geven.
Dit jaar gaan we verder op de ingeslagen weg.
Ons thema dit jaar is dan ook ONDERWEG.
We kiezen twee bloembladen uit de bloem met aandachtspunten. Dit zijn bloemblad
1, persoonlijke kwaliteiten, veiligheid en positiviteit, en bloemblad 2,
naamsbekendheid en identiteit.
Bloemblad 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.
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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 appel werd gedaan op mogelijke veranderingen en
verbeteringen. Het bestuur heeft hier daadwerkelijk wat mee gedaan. De
signalen zijn in de commissies opgepakt en zijn in 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 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 aandacht momenten 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 krantenpublicaties 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.
 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 is vanwege de zeer moeizaam verlopen
communicatie besloten om deze samenwerking niet verder te vervolgen.
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Onze projecten dit jaar zijn:
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 supporten 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.
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.
Met ons thema ONDERWEG hebben we verder gewerkt aan ons fundament, we zijn
de ingeslagen weg verder gegaan. Zodat het antwoord op onze vraag ten tijde van
het ToekomstTeam:””waar staan we, en waar willen we over een aantal jaar
naartoe, duidelijker is geworden.
We willen een club zijn die positiviteit uitstraalt, naar elkaar, naar de wereld. Die
persoonlijke kwaliteiten inzet en koestert. Waar het bovendien veilig is om deze
dingen te uiten.
En we willen als Soroptimistclub naamsbekendheid vergroten.
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Fundraising:




‘Veenendaalse Kroegenbridgedrive’ (Jaarlijks terugkerend)
Verkoop producten / privé georganiseerde activiteiten door clubleden
Giften door clubleden

Financiële ondersteuning
De volgende doelen zijn door ons financieel ondersteund:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kookactiviteit Vluchtelingenwerk
Sponsoring Duchene Heroes
Sponsoring URAHO bijeenkomst
Sponsoring Ruby and Rose
Sponsoring Berkenstein Run
Sponsoring Nacht van de Vluchteling
Sponsoring Vredesweek 2018
Sponsoring Rescue Baby Gambia
Sponsoring Rescue Baby Gambia dmv Kroegenbidgedrive
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32
101
205
300
100
100
200
100
6000
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Soroptimistclub Rhenen / Veenendaal e.o.
BALANS per 30 september
Activa
Nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Reservering voor Club
Reservering Projecten
Reeds toegezegde bedragen
Vooruit ontv./nog te betalen

2017-2018

€0
€ 24,742
€ 24,742

€
€
€
€

9,382
6,081
8,014
1,265
€0
€ 24,742

2016-2017

€0
€ 24,611
€ 24,611

€ 8,585
€ 5,340
€ 8,077
€ 544
€ 2,065
€ 24,611

STAAT VAN BATEN EN LASTEN. Periode 01-10-2017 t/m 30-09-2018
Baten
Lasten
Contributie leden
€ 5,824
Afdracht Unie ( contributie )
Drank zaalhuur in contributie
€ 2,295
Adm. + Organisatiekosten
Gift proj. leden uit contributie
€ 800
Kosten fundraising
Inkomsten fundraising 2)
€ 12,844
Donaties aan Projecten
Interest Bank
Resultaat
€ 21,763

Toelichting op de balans per 30-9-2018
Eigen Vermogen
Stand 30-9-2017
Resultaat exploitatieoverzicht
Stand 30-9-2017

€ 8,585
€ 797
€ 9,382

Clubreserveringen*
stand 30-9-2017
Reservering
Mutatie
Stand 30-9-2018

€ 5,340
€ 866
-€ 125
€ 6,081

€ 3,845
€ 4,799
€ 5,850
€ 7,138
€ 21,632
€ 131
€ 21,763

*clubreservering voor lustrum, friendshiplink/hospitality en speciale bijeenkomsten

Reservering projecten
Stand 30-9-2017
Mutatie
stand 30-9-2018
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