Soroptimistclub Rhenen / Veenendaal e.o.
Clubjaar oktober 2020 t/m december 2021
Algemene gegevens
Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is een serviceclub, waarvan circa 28
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 in de Kamer van
Koophandel onder nummer 40482939 en haar RSIN is: 815602625.
Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal is bereikbaar via:
Email-adres: rhenenveenendaal@soroptimist.nl
Website: www.soroptimistrhenenveenendaal.nl
Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
• Margriet Wienecke, voorzitter
• Jenny Stringa, secretaris
• Ellen van Kleef, 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 vriendschapen 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 en internationaal
• Het verstevigen van contacten met andere Soroptimistclubs, waaronder onze
moeder- en zusterclubs (Wageningen, Ede 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 millennium-doelstellingen 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 van onze club qua leeftijd, beroep en culturele
achtergrond

Jaarverslag 2020-2021
Het clubjaar loopt van 1 oktober 2020 t/m 30 september 2021 en het jaarthema is
TripleV 2.0. Net als het eerdere clubjaar met een knipoog naar Triple A, om zo te
laten zien dat de V-factor van onze club maximaal
is! De V’s staan dit jaar voor Vrijheid, Vriendschap,
Verandering. Door Corona moesten vele
activiteiten uitgesteld worden en dus gaan we dit
jaar verder met de V en de Vogel die terugkeert als
logo in al onze uitingen in de (verlate) lustrumjaaractiviteiten.
Helaas konden de voorstelling van Mira van der Lubbe, het werelddiner, en het
clubweekend niet doorgaan. Ook bleef het lange tijd enorm spannend wat er van de
kunstveiling terecht zou komen. Een speciale website www.kunstveilingveenendaal.nl
is opgezet, er zijn flyers en posters gedrukt en presentaties bij verschillende serviceclubs gegeven. Ook was er een catalogus en ansichtkaarten van de kunstwerken,
bedoeld om extra inkomsten te generen voor Ruby and Rose. Naast de kunstwerken
van de kunstenaar werd het 25ste kunstwerk gemaakt door de gezamenlijke leden.
Gelukkig kwamen er net op tijd versoepelingen en werd de kunstveiling een groot
succes. We hebben samen €15600,- gedoneerd aan Ruby & Rose, een stichting die
fondsen werft om meer onderzoek naar vrouwenkankers mogelijk te maken.
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De projecten van dit jaar:
Ruby and Rose
Gynaecologische vrouwenkanker bestrijden en voorkomen en de overlevingskansen
voor vrouwen, die getroffen worden door deze vorm van kanker, te vergroten is het
doel van Ruby and Rose. Ruby and Rose werft fondsen voor onderzoeksprojecten op
het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische
kanker en het voeren van voorlichting over deze vrouwenkanker. Met het inzamelen
van deze gelden hoopt Ruby and Rose een bijdrage te leveren in de strijd tegen
vrouwenkanker.
(https://rubyandrose.nl)

Activiteiten ter ondersteuning van onze doelstellingen en projecten:
•

Ondersteunen van ‘Orange the World’, een internationale actie tegen geweld
tegen vrouwen, door het initiatief te nemen om in samenwerking met
gemeente Rhenen de Cuneratoren oranje te verlichten in combinatie met
graffiti- en sociale media acties. Ook de Van Kreelpoort in Veenendaal werd
verlicht.

Fundraising:
•
•
•

Kunstveiling 7 oktober 2021 in DownTown Veenendaal, in combinatie met
verkoop kunstkaarten en catalogus.
Verkoop producten / privé georganiseerde activiteiten door clubleden
Giften door clubleden
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Financiële ondersteuning:
De volgende doelen zijn door ons financieel ondersteund:
•
•
•
•
•
•

Berkenstein sponsoring wandelevenement
Menstruatie-armoede project Young Soroptimist
Giro di Kika
President’s Appeal
Stichting voor de Kunst – Kerst voor elkaar
Ruby & Rose
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50
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33
250
15600
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