
JAARLIJKSE VRAGENLIJST CLUBS 2016-2017

Clubnaam Almere

Programma en Pleitbezorging

1. Welke projecten heeft de club in 2016-2017 ondersteund?

Doel project Naam project PFR nr (SIE) Bijdrage club  (€) Extra bijdrage (1) 

Onderwijs Afripads Malawi

Economische positie Podium Almeers Talent voor Alkind 10.000€                     

Mensenrechten Wijnproeverij NONA 1.100€                       

Gezondheid Donatie Bangladesh 250€                          

Duurzaamheid/omgeving

Totaal 11.350€                     

1= extra bijdrage voor dit project ontvangen van:  Algemeen Fonds, Cordaid, Action Fund SIE, Wilde Ganzen, anders….

2= schatting hoeveel vrouwen/meisjes door dit project geholpen zijn/resultaat van het project

3= wil de club voor dit project meedoen aan de Best Practice Awards in Nederland of in Europa? Zie criteria onderaan deze vragenlijst.

2. Welke activiteiten heeft de club in 2016-2017 verricht voor  bovenstaande projecten door fundraising of 'handen uit de mouwen'? (1)

Activiteit van de club Ten behoeve van project naam Uren (schatting) Betrokken clubleden Opbrengst (€)

Wijnproeverij (op de Zwerver) NONA-Foundation 20 4 1100

Podium Almeers Talent St. Alkind 400 25 7000

Tuin opknappen Inspiration Inc 25 5

Verkoop tassen Afripads Malawi 5 1 50

Totaal 450 35 -€                           

1= een club kan behalve fundraising ook projecten ondersteunen door de 'handen uit de mouwen' te steken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van het Kinderfilmfestival of mentoring.

in dat geval graag een schatting geven van het aantal uren dat de club hierin heeft gestoken, het aantal leden die betrokken zijn bij deze activiteit, in geval van fundraising de opbrengst van de activiteit,



hoeveel vrouwen/meisjes hierbij geholpen zijn (resultaat) en graag ook de naam van de contact persoon van de club voor eventuele nadere informatie, tot slot een korte  omschrijving van de activiteit zelf

3. Heeft de club behoefte aan advies over:

Onderwerp

Clubs en Uitbreiding

1. Voert de club een actief nieuwe leden beleid? Ja

Is hiervoor een plan van aanpak opgesteld? Ja

Is er een procedure voor het begeleiden van nieuwe leden? Ja

2. Kun je aangeven welke criteria het belangrijkst zijn bij het aantrekken van 

nieuwe leden?

Volgorde#

Diversiteit beroepen 4

Diversiteit culturele achtergrond 1

Betrokkenheid doel Soroptimisme 3

Leeftijd 2

Past het lid in de club? 5

Anders, nl….

# Geef met nummers 1-6 aan welke criterium het belangrijkste is voor de club

3. Kun je de missie en aard van je club definieren?

Met andere woorden: Wat vertel je potentieel nieuwe leden over jullie club?

Zo ja, op welke manier?

Nee

Criteria

ja, gastspreker voor bepaald thema

nee

1.Projecten

2.Activiteiten

3. Samenwerking



We sluiten ons aan bij de millenniumdoelstelllingen van de VN: zoals recht op voedsel en 

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

educatie en gezondheidszorg en stellingname tegen geweld tegen vrouwen en vrouwen-

handel. SI-club Almere staat voor positieverbetering van vrouwen en meisjes overal in de

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

een bijdrag te leveren aan de samenleving. We zetten onze kennis en vaardigheden hiervoor

in en organiseren jaarlijks diverse activiteiten voor fundraising.

4. Heeft de club behoefte aan ondersteuning bij het werven van nieuwe leden?

Ondersteuning

Handboek ledenbeleid met tips en trics voor werven nieuwe leden Ja*

Regionale bijeenkomsten voor kiescommissies Ja*

Gesprek met regio coordinator extension Ja*

Anders, nl…… Ja/Nee*

5. Heeft de club informatie over werven van nieuwe leden die interessant kan  

zijn voor andere clubs. Zo ja, graag een korte omschrijving.

Verslag regiobijeenkomst april 2017, zie aanbevelingen (bijlage).

6. Sinds 2016 kent de Unie de commissie ClubIMPULS

Is de club op hoogte van deze commissie? Nee*

En van de ondersteuningsmogelijkheden van de commissie? Nee*

Is er behoefte aan ondersteuning bij dilemma's in de club? Nee*

* Weghalen wat niet van toepassing is

Criteria voor aanvraag Best Practice Award

1. Maximaal twee projecten per club



2. Een eenjarige durend project heeft plaatsgevonden tussen 1 oktober en 30 september van het vorige clubjaar 

of een meerjarig project wordt pas ingediend als het is afgerond

3. Er is een PFR ingevuld voor 1 november

4. Aanmelden kan alleen via deze vragenlijst van de Unie

Selectie criteria voor Best Practice Award

1. Doelstellingen Soroptimisme komen tot uiting

2. Maatschappelijke impact

3. Er zit ook een element van awareness (pleitbezorging) in

4. Onderscheid door innovatieve aspecten op gebied van fundraising, publiciteit, dienstverlening etc.

5. Samenwerking (met andere clubs, fondsen etc.)



Extra bijdrage van (€) Hulp (2) Omschrijving project Samenwerking met:

10 Verkoop tassen uit Malawi (voor uitwasbaar maandverband) Afripads Malawi

100 Waarschijnlijk wordt bedrag nog hoger Rotoract, sponsoren

10 Wijnproeverij en wijnverkoop op prachtige locatie Tops wijnen, De Zwerver

Gift

-€                                  120

2. Welke activiteiten heeft de club in 2016-2017 verricht voor  bovenstaande projecten door fundraising of 'handen uit de mouwen'? (1)

Resultaat hulp Contactpersoon

10 Wijnproeverij en wijnverkoop

100 Benefietconcert in schouwburg met div. Almeers Talent

Hands on: werkzaamheden verricht in tuin (NL Doet)

10 Bij diverse gelegenheden tassen uit Malawi verkocht

120

1= een club kan behalve fundraising ook projecten ondersteunen door de 'handen uit de mouwen' te steken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van het Kinderfilmfestival of mentoring.

in dat geval graag een schatting geven van het aantal uren dat de club hierin heeft gestoken, het aantal leden die betrokken zijn bij deze activiteit, in geval van fundraising de opbrengst van de activiteit,

Omschrijving activiteit 



hoeveel vrouwen/meisjes hierbij geholpen zijn (resultaat) en graag ook de naam van de contact persoon van de club voor eventuele nadere informatie, tot slot een korte  omschrijving van de activiteit zelf







BPA NL (3) BPA SIE (3) 

Omschrijving activiteit 





07-03-2017

jaarrekening SI Club Almere

BEGROTING jaarrekening

Soroptimist International Club Almere 27 leden Soroptimist International Club Almere

Over de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016 Over de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016

concept begroting 2015/2016 gerealiseerd voorlopig!

BATEN B&L Overlopend Totaal

Contributie 27*180 + koffie/thee/locatie 27x240 6480,00 6.240,00          240,00                      6.480,00         

Entreegeld nieuwe leden, 5 * 25 125,00 -                   25,00                        25,00              

Rente 100,00 44,03               44,03              

Bijzondere baten verkoop triviantspel -                   

verkoop broche

Totaal Baten 6705,00 6.284,03             265,00                          6.549,03            

-6.549,03                  

LASTEN

Clubactiviteiten

Kosten bijeenkomsten, incl. zaalhuur 1800,00 1.337,85          488,00                      1.825,85         

Kosten gastsprekers 100,00 54,75               -                            54,75              

Representatie, w.o. lief en leed &Friendship  Link 250,00 427,92             -                            427,92            

Public  Relations 150,00 -                   -                            -                  

Subtotaal Clubactiviteiten 2.300,00                                  1.820,52            488,00                         2.308,52           

2.308,52                   

Andere lasten exploitatie club

Afdracht Unie 27 leden (28*102) + Link + TIS 3010,00 3.010,00          -                            3.010,00         

Bijdrage Algemeen Fonds 126,00 130,50             -                            130,50            

Entreegelden nieuw leden (Unie) 250,00 -                   25,00                        25,00              

Onkosten nieuwe leden 150,00 -                   6,50                          6,50                

Administratie- en kantoorkosten 100,00 -                   -                  

Bankkosten 125,00 112,84             33,29                        146,13            

Vergader- en bestuurskosten zie zaalhuur 100,00 -                   -                  

Koffie/thee vergaderingen zie zaalhuur 0,00 -                   -                  

Opbouw voorziening Noodfonds 0,00 -                   -                  

Opbouw reservering Lustrum 270,00 270,00             270,00            

President's Dollar 27,00 29,00               29,00              

Onvoorziene uitgaven 247,00 0,70                 0,70                

-                  

Subtotaal andere lasten exploitatie club 4405,00 3.553,04            64,79                           3.617,83           

3.617,83                   

Bijzondere baten en lasten

Nog te ontvangen  Oikocredit opbrengst participaties - toevoegen deelneming / balans -                   -                            -                  

-                   -                            -                  

Donatie club t.b.v. PAT  t.l.v. Alg ProjectFonds - geen effect staat van Baten en Lasten -                   -                            -                  

Donatie club t.l.v. voorraad wijn - wel effect staat van Baten en Lasten 118,90             -                            118,90            

Bijzondere lasten CD's Aalborg zie Repre -                   -                            -                  

-                   -                            -                  

Subtotaal Financiële lasten + Overig 0,00 118,90 0,00 118,90

Totaal Lasten 6705,00 5.492,46             552,79                          6.045,25            

6.045,25           

RESULTAAT CLUB 0,00 791,57                -287,79                        503,78               



07-03-2017

jaarrekening SI Club Almere 2015-2016

vanaf 01-10-2015

Balans per 1-10 2015 debet credit mutatie debet credit

Eigen vermogen 7.982,26          A -           7.657,38                  

Resultaat 2014-2015 t.l.v. EV, akkoord LV 324,88                     

Noodfonds 736,58             736,58                     

Reservering Lustrum 986,00             reserv lustrum 270,00     1.256,00                  

participaties oikocredit 212,32                     -           212,32             

ING 0662 4045 21 549,44                     573,88             

ING 0662 4045 21 BONUS spaarrekening 11.454,84                12.098,87       

Nog te ontvangen 489,33     489,33                     378,80             

contributie sandra hommes 95,00       

contributie saskia 195,00     

kosten website inspirada 2014 110,53     

frea lenger wijnactie mei 2015 door saskia 47,40       

mieke stibbe wijnactie mei 2015 41,40       

Interim dividend 2016

kruisposten overboekingen

Nog te betalen kosten 423,10     423,10             546,29                     

presidentsdollar 12-13 32,00       

RC afrekening

presidentsdollar 2013-14 28,00       

bankkosten 31,71       

nog te betalen kosten filmavond 331,39     

projectpot algemeen 2.511,70          381,10     2.130,60                  

project Syrië 206,27             536,42                     

bol 55,00       

lantaarns 32,50       

donatie club 500,00     

resultaat PAT -257,35    

Project Nona Foundation -351,75    351,75                     

Project Stichting Hester 473,00             -636,00    163,00             

Project Zeepoort 427,20             -400,00    185,20             

voorschot sorrenweekend 161,00                     161,00     -                   

voorschot zomerbijeenkomst

voorschot running dinner

voorraad broches (3 x 70) 210,00                     -70,00      140,00             

voorraad insignes 13,00                       34,00       47,00               

voorraad wijn 118,90                     -118,90    -                   

voorraad lantaarns syrië -                   

Resultaat boekjaar -                           A -                   503,78                     

13.533,71                13.746,11       -400,4 13.799,07       13.718,80                

Verschil 80,27               


