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1. Voorwoord 

 

Vrouwen met verschillende beroepen, van uiteenlopende leeftijden en van verschillende afkomst 

kunnen lid worden van Soroptimist International en maken daarmee deel uit van deze 

internationale wereldwijde organisatie. 

De motivatie om zich in te zetten voor mensenrechten en de bevordering van de positie van  

vrouwen en meisjes, lokaal, nationaal en internationaal, samen met de onderlinge betrokkenheid 

en vriendschap, zijn kenmerkende eigenschappen van het Soroptimisme, en daarmee bepalend 

voor de identiteit ervan. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Het Soroptimisme kenmerkt zich door maatschappelijke betrokkenheid en wordt gedragen door 

Soroptimist International, een wereldwijde VN-gelieerde organisatie van en voor (professionele) 

vrouwen. 

Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de positie van vrouwen en 

meisjes te verbeteren. Onze activiteiten staan in het teken van Action (In Beweging), Awareness 

(Bewustwording) en Advocacy (Belangenbehartiging).  

We sluiten ons aan bij de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, zoals recht op 

voedsel en schoon water voor iedereen, economische zelfstandigheid van vrouwen, het recht op 

educatie en gezondheidszorg en stellingname tegen geweld en tegen vrouwenhandel. 

Dit beleidsplan van Club Almere is bedoel als leidraad voor de komende jaren. Het is afgeleid van 

het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, 

Suriname en Curaçao. 

Jaarlijks zal het beleidsplan, tijdens de bijeenkomst in oktober waarin de bestuurswisseling plaats 

vindt, geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld.  

 

Het bestuur 2017-2018, 

Vera Kampschöer 
Joke van der Sluis 
Karin Penning 
Edith Vermeij 
Marijke Quist 
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2. Inleiding 

 

Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao 

De basis voor het Meerjarenbeleidsplan Soroptimistclub Almere 2018-2022  is het 

meerjarenbeleidsplan 2017-2021 van de Unie met vijf speerpunten. 

a) Zichtbaarheid 

b) Inhoudelijke verbinding 

c) Samenwerking 

d) Vernieuwing 

e) Professionaliteit 

Deze speerpunten komen terug bij de volgende doelstellingen en acties van de Unie: 

1. Strategie en organisatie 

o Het versterken van de internationale binding en communicatie, en het 

stimuleren van samenwerking over de grenzen heen. 

o Het vergroten van de betrokkenheid van de leden bij de Unie op een meer 

flexibele en modernere wijze, minder vergaderen, meer inhoudelijke 

uitwisseling, meer digitalisering, nieuwe werkvormen, gebruik maken van de 

kennis in de organisatie. 

o Het professionaliseren van projecten en beheer van financiën. 

o Door netwerken het verbinden van vraag en aanbod van betaald werk. 

2. Communicatie en marketing 

o Sterk Merk Soroptimist uitdragen via sociale media, website, het clubblad, het 

sociaal jaarverslag, het meten van onze ‘volgers’ en gerichte PR. 

3. Clubs behoud en uitbreiding 

o Uitbreiden van het aantal clubleden, verjonging en meer diversiteit, en het 

binden en boeien van bestaande leden. Hiervoor ondersteuning bieden van de 

extension coördinator van de regio. 

o Mogelijkheid creëren van Unie-ke leden en evalueren. 

o Behoud van clubs door inzet van mediation en arbitrage door ClubIMPULS. 
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4. Programma en pleitbezorging 

o Het ondersteunen en faciliteren van clubs op het gebied van projecten, lezingen, 

pleitbezorging en ledenwerving.  

o Het versterken van de functie van PPI  en van de regio-coördinator, en meer 

aandacht besteden aan regio-bijeenkomsten en uitwisseling tussen de clubs.  

o Het toegankelijk maken van resultaten en kennis van de clubs via de website, via 

digitale netwerken en platforms. Het oprichten van “communities” van 

deskundigen voor de 5 Program Focus Richtingen; dit zijn: 

I. Het vergroten van de toegang tot formele en niet-formele leermogelijkheden voor 

vrouwen en meisjes. 

II. Verbeteren van de toegang tot economische empowerment en duurzame 

mogelijkheden voor economische zelfstandigheid. 

III. Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en bevorderen van de 

participatie van vrouwen in het oplossen van conflicten. 

IV. Het zorgen voor voedselzekerheid voor vrouwen en meisjes en toegang tot het 

hoogst haalbare niveau van gezondheidszorg. 

V. Tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes door het 

verbeteren van de duurzaamheid van het milieu, en het inperken van gevolgen van 

klimaatverandering en rampen.  

Op dit moment wordt Water en Sanitatie via het wereldwijde thema Water Women & 

Leadership uitgevoerd, ondersteund via de International President’s (Mariet Verhoef) Appeal 

2017-2019:  

Supports projects that educate, empower and enable women and girls, ensuring they have the 

capacity, experience and education needed to manage waterresources en gain careers in water-

related professions. 

Soroptimistclub Almere zal in de jaren 2018-2020 via een nieuw thema alle 5 focuspunten 

aandacht geven.   
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Soroptimistclub Almere 

Club Almere is geïnaugureerd op 6 september 1997. 

Club Almere heeft de volgende friendshiplink, waar wij actief contact mee hebben: 

- Club Aalborg, Denemarken, sinds 9 januari 2014 

De friendshiplink met club Karachi Central in Pakistan, en met Club Kumasi in Ghana zijn in 

september 2017 opgeheven. 

Wij zijn een club, die voortdurend in beweging is om een moderne en professionele organisatie 

te blijven, met “vogels van diverse pluimage”. Dat was ook ons thema tijdens de inauguratie. 

Maatschappelijke betrokkenheid, hartelijkheid en verbinding staan hoog in ons vaandel. 

 

3. Visie, missie, kernwaarden 

 

a. Visie 

De visie van Club Almere sluit aan op die van de Unie: onze kennis en vaardigheden inzetten om 

wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. Middels projecten ondersteunen we 

actief lokale, nationale en internationale projecten. 

b. Missie 

Soroptimistclub Almere staat voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes overal in de 

wereld en met name in Almere, zodat zij in staat zijn om op autonome en authentieke wijze een 

bijdrage te leveren aan de samenleving. 

c. Kernwaarden 

De kernwaarden van de Unie zijn: 

- Verbindend en hartelijk zijn ten opzichte van elkaar en andere partijen. 

- Zelfbewust en daadkrachtig werken aan de positieverbetering van vrouwen en meisjes 

wereldwijd. 

- Zelfbewustzijn uitstralen en solidair zijn met elkaar. 

Deze kernwaarden zijn weergegeven in het waardenhuis van de Unie. Club Almere geeft haar 

eigen accenten aan het waardenhuis. Wij hebben er ook diversiteit aan toegevoegd. 
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4. Bouwstenen 

 

Wij zetten ons in voor de doelen van het Soroptimisme door drie soorten activiteiten: 

1. Clubnetwerk met interessante bijeenkomsten, netwerk en zorg voor elkaar. 

2. Pleitbezorging door verdieping in vrouwenonderwerpen/Soroptimisme en hiervoor 

aandacht vragen. 

3. Fundraising en ondersteuning van goede doelen. 

Ad 1: Inzet voor een betrokken club door een interessant inhoudelijk programma gericht op 

Soroptimisme en vrouwenrechten; door sociale activiteiten; door het versterken van het netwerk 

en door een actief beleid voor het werven van nieuwe leden met diverse achtergronden. In de 

onderwerpen staan de 5 doelen centraal. 

Dit vraagt betrokkenheid bij vergaderen, gezamenlijke activiteiten opzetten, diversiteit nastreven 

met respect voor ieders talent. 

Ad 2: Pleitbezorging door Soroptimisme onder de aandacht te brengen en aan te sluiten bij 

thema’s van de Unie of van Soroptimist International en door verdieping van onze kennis 

hierover. Door aandacht te vragen voor de positie van vrouwen en kinderen in Almere en in 

andere situaties. Dit vraagt dat we ons themagewijs verdiepen in bepaalde onderwerpen en met 

elkaar bekijken hoe we hierop actie kunnen ondernemen. We doen dit door goede PR en 

communicatie. 

Ad 3: We kiezen goede doelen die vrouwen en kinderen ondersteunen in Almere en 

internationaal. We steunen die doelen door fondsenwerving, door hands-on, of door 

kennisvermeerdering of publiciteit. We kiezen per twee jaar minimaal een lokaal en een 

internationaal doel. We willen ons langer durend verbinden aan een Almeers doel, zodat we 

meer structureel van betekenis kunnen zijn en ook een meer structureel steun kunnen 

realiseren. 
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5. Doelstellingen 2018 - 2022 

 

De bouwstenen vertaald in concrete doelen voor 2018-2022: 

Doel Actie Middel Planning 
5.1. 
Levendige/inspirerende 
club met aandacht voor 
elkaar, gezamenlijke 
verdieping en 
kennisvermeerdering, 
zorg voor elkaar 
 

 

5.1.1  
Aantrekkelijke 
inhoudelijke 
bijeenkomsten, 
ledenvergadering en 
extra activiteiten 
5.1.2 
Netwerk inzetten 
voor vraag en 
aanbod werk  
5.1.3 
Goede opvang/ 
begeleiden/ borgen 
van nieuwe leden 
5.1.4 
Aandacht en zorg 
voor elkaar en 
omgaan met elkaars 
verschillen, 
verwachtingen 
uitspreken 

5.1.1.  
Variatie in werkvormen 
en ontmoetingen, 
gebruik maken van 
elkaars talenten 
5.1.2 
Zoekvragen kunnen via 
rondvraag 
clubbijeenkomst 
5.1.3 
Actualiseren 
clubinformatie, 
inwerkprogramma en 
procedures, mentor 
systeem, openstaan 
voor nieuwe 
werkvormen, 
communicatie en kansen 
bieden voor verjonging 
5.1.4 
Verantwoordelijkheid 
van iedereen, bestuur 
kan dit agenderen 

Nader uit te 
werken door 
bestuur 
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Doel Actie Middel Planning 
5.2  
Pleitbezorging, Actief 
deel uitmaken van het 
Soroptimisme, je daar 
onderdeel van voelen 
(brengen en halen), 
aandacht vragen voor 
vrouwenzaken lokaal en 
internationaal, 
aansluiten bij thema’s 
van het Soroptimisme, 
hierbij ook onze 
friendshiplink 
betrekken  

 
 
 
 
 

 

5.2.1 
Elke vergadering 
brengt PPI nieuwe 
informatie 
5.2.2. 
Minimaal 1x per jaar 
wordt een 
functionaris van de 
Unie, gouverneur of 
andere club 
uitgenodigd 
5.2.3 
Actief deelnemen 
aan 10 december, 8 
maart en Inspirada 
5.2.4 
1x per jaar iets 
kiezen uit de Issue-
kalender en een 
onderwerp in de 
aandacht zetten 
5.2.5 
Zichtbaarheidsplan 
maken, 
communicatie en PR 
5.2.6 
Met Club Aalborg 
een plan maken om 
samen aan te sluiten 
bij zelfde thema 

5.2.1 
Info uit regio Midden, de 
Unie, SIE en SI en naar 
eigen inzicht 
5.2.2 
ProgrammaCIE  
5.2.3 
Allen naar eigen 
verantwoordelijkheid  
5.2.4 
ProgrammaCIE volgt het 
jaarthema van de club 
5.2.5 
PR-commissie gevoed 
door kennis van de Unie: 
PR-marketing commissie 
opzetten, Linked-in 
onderhouden en 
artikelen posten, social 
media benutten. Focus 
op de juiste doelgroep. 
PR koppelen aan onze 
projecten en 
pleitbezorging 
meenemen. PR-plan 
actualiseren. 
5.2.6  
Friendshipcommissie 
neemt contact op en 
doet voorstel 

Nog in te vullen 
door 
programmacie en 
PR-cie 
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Doel Actie Middel Planning 
5.3  
Ondersteunen van 
projecten, lokaal en 
internationaal, hetzij 
door fundraising, hetzij 
door hands on, 
kennisvermeerdering of 
pleitbezorging. 
Voorkeur voor 
aansluiten bij minimaal 
één Unie- of SI-project. 
 
 

 

5.3.1. 
Keuze voor 
Internationaal 
project wat 
aansprekend is 
5.3.2 
Samenwerken met 
Aalborg in projecten 
5.3.3 
Lokaal thema, meer 
jaren project met 
duurzame steun, bv 
combinatie van geld 
met andere hulp 
5.3.4 
Onze wereldwijde 
steun/stem voor 
vrouwen en meisjes 
documenteren 
5.3.5 
Verdubbelingen en 
externe fondsen 
nagaan 

5.3.1 
Meerjarige projecten, 
zoals School for Justice  
en Afripads Malawi  
5.3.2 
Keuze voor een 
gezamenlijk Europees 
project 
5.3.3 
Uitwerken door goede 
doelen commissie 
meerjarige 
samenwerking of focus 
op lokaal doel: 
Oranje Huis 
empowerment van 
vrouwen die dit nodig 
hebben 
toegang/motivatie in 
educatie 
5.3.4 
Vragenlijsten van de 
Unie invullen door de 
secretaris en PPI 
PFR’ s invullen door de 
PPI op de SIE site 
5.3.5 
Algemeen fonds 
Cordaid 
Action Fund SIE 
Wilde Ganzen 
Anders …. 

Nog in te vullen 
door 
fundraisingcie 
(data, activiteiten 
en de duur van 
onze steun) 

 

 

Jaarlijks zal een vertaalslag worden gemaakt naar een jaarplan/werkplan voor het lopende 

verenigingsjaar. Jaarlijks zal tevens actualisatie van onze voornemens plaats vinden.  
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Bijlage 

 

Lijst van afkortingen 

 

 

PFR Project Focus Report 

PPI Programma en Pleitbezorging Internationaal 

Unie  Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao 

SI  Soroptimist International  

SIE  Soroptimist International of Europe 
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