Soroptimistclub Rhenen / Veenendaal e.o.
Clubjaar oktober 2016 t/m september 2017
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:
 Carry Munnikhof, voorzitter
 Jannine Voordendag, 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 friendshiplinks, SI Club Douglas ( Island of Man ) en
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 2016-2017
Het clubjaar loopt van 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017.
Het thema van vorig jaar was “ In beweging ”, een jaar waarin veel georganiseerd
werd met als hoogtepunt de Inspirada 2016. Ook werd de beweging richting de
toekomst ingezet: aan het einde van het clubjaar werden door het toekomstteam,
Jenny en Tine, de resultaten van de discussieavonden, waarbij we samen nadachten
over allerlei aspecten van ons als Soroptimistclub, gepresenteerd. We hebben
behoefte aan een lange termijnvisie: waar staan we, en waar willen we over een
aantal jaar naartoe?
Aan het begin van dit bestuursjaar hebben we, openstaand voor veranderingen,
gezocht naar een thema dat hier ruimte aan geeft. Dit is ons jaarthema ONTMOETEN geworden.
Dit jaarthema werd prachtig geïntroduceerd door Joyce Willemse, die speciaal voor
ons een gedicht schreef.
We introduceren een uitgebreide Nieuwsbrief, tevens uitnodiging en programma voor
de clubavond. Zo is iedereen goed op de hoogte van alles wat speelt in de club en
kunnen acties doorgaan met een minimum aan vergadertijd op de clubavonden.
Tijdens het proefdraaien dit jaar, hebben wij het heel praktisch gevonden om dit met
4 bestuursleden te doen, met een extra bestuurslid als coördinator cie’s (Jenny). We
kregen veel positieve reacties op de Nieuwsbrief en het verloop van de avonden.
Aandachtspunt is wel het op tijd aanleveren van de input.
Dit jaar is er veel aandacht besteed aan de projecten die we ondersteunen. Profilia,
het gezamenlijke project met onze Friendshiplinks Münster-Mauritz en Isle of Man,
sluiten we dit jaar af.
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Dit project, dat de meisjeshandel vanuit Nepal naar India tegengaat, ligt ons na aan
het hart. Door de verschillende fundraise acties lieten wij met onze club de
thermometer, waarmee de totale opbrengsten werden bijgehouden, met sprongen
stijgen en hebben we deze jonge meisjes kunnen helpen beschermen.
De kroegenbridgedrivecommissie organiseerde de inmiddels jaarlijks terugkerende
bridgedrive voor het goede doel, ProFila en Syrië Back2School.
Ook was er in juni weer een gezellige pub-quiz waarvan de opbrengst voor My Book
Buddy is bestemd.
My Book Buddy helpt kinderen overal in de wereld te leren lezen. Wij zullen een
school in Rwanda supporten, gekozen omdat een clublid, zelf afkomstig uit Rwanda,
daarbij extra betrokken is.
Heel speciaal was de WERV-B bijeenkomst die wij in september organiseerden. We
ontmoetten elkaar in Ouwehand, keken samen naar de panda’s en hoorden alles
over het prachtige Onky Donky huis dat onderdak biedt aan kinderen die een dagje
uit heel hard nodig hebben. Daarbij wordt ook gedacht aan vluchtelingkinderen.
Onze club heeft nu ook een vluchtelingenwerkgroep die initiatieven bedenkt hoe wij
als Soroptimistclub dichtbij, voor hen, iets kunnen doen.
Met het thema “ Ontmoeten “ hebben we gewerkt aan ons fundament. Om onze
doelstellingen als Soroptimist te kunnen bereiken moet je elkaar goed kennen,
vertrouwen en kunnen versterken.
Fundraising:





‘Veenendaalse Kroegenbridgedrive’ (Jaarlijks terugkerend)
Pubquiz voor My Book Budy
Verkoop producten / privé georganiseerde activiteiten door clubleden
Giften door clubleden

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

Gift inauguratieproject SI club Bennekom & Beekdal
Sponsoring Pearltect
Sponsoring My Book Budy
Sponsoring Vredesweek 2017 “Free a Girl”
Sponsoring “Let’s Care”
Sponsoring “Onky Donky”
Sponsoring “ProFila”
Sponsoring Syrië “Back to School”
Sponsoring “Nat. Vrouwendag Rhenen 2017”
Sponsoring “Speel-O-Theek”
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50
200
1000
250
260
342
5720
3201
250
206
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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 ontvangen

2016-2017

2015-2016

€0
€ 24,611
€ 24,611

€0
€ 22,352
€ 22,352

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

€ 8,282
€ 5,094
€ 7,964
€ 987
€ 25
€ 22,352

STAAT VAN BATEN EN LASTEN. Periode 01-10-2016 t/m 30-09-2017
Baten
Lasten
Contributie leden
€ 5,694
Afdracht Unie ( contributie )
Drank zaalhuur in contributie
€ 2,170
Adm. + Organisatiekosten
Gift proj. leden uit contributie
Inkomsten fundraising 2)
Interest Bank

€ 800
€ 15,742
€ 12

Kosten fundraising
Donaties aan Projecten
Resultaat

€ 24,418

Toelichting op de balans per 30-9-2017
Eigen Vermogen
Stand 30-9-2016
Resultaat exploitatieoverzicht
Stand 30-9-2017

€ 8,282
€ 303
€ 8,585

Clubreserveringen
stand 30-9-2016
Reservering
Mutatie
Stand 30-9-2017

€ 5,094
€ 516
-€ 270
€ 5,340

€ 3,702
€ 3,613
€ 5,406
€ 11,478
€ 24,199
€ 219
€ 24,418

clubreservering voor lustrum, friendshiplink/hospitality en speciale bijeenkomsten

Reservering projecten
Stand 30-9-2016
Mutatie
stand 30-9-2017
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€ 8,951
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