
JAARLIJKSE VRAGENLIJST CLUBS 2017-2018

Clubnaam Almere

Programma en Pleitbezorging

1. Welke projecten heeft de club in 2017-2018 ondersteund?

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

Onderwijs Afripads Malawi 11931 2.700,00

School at Sea nvt 60,50

Pianoverkoop nvt 175,00

Economische positie Podium Almeers Talent 11932 9.922,11 3.000€                   

Women, Water, Leadership 300,00

Mensenrechten Movement on the ground 100,00

Gezondheid Afripads Malawi zie hierboven

Duurzaamheid/omgeving Afripads Malawi zie hierboven

Totaal 13.257,61 3.000€                   

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 2017-2018 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 (€)

Podium Almeers Talent 2017 Sociaal Fonds St. Alkind 500 6 9.922,11

Crowdfunding Afripads Malawi 150 4 2.700,00

Totaal 650 10 12.622,11



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?

Zo ja, op welke manier?

Nee

Criteria

Nee

nee

1.Projecten

2.Activiteiten

3. Samenwerking



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

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 Nee

Gesprek met regio coordinator extension Nee

Anders, nl…… Nee

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

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

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:

540 Wasbaar maandverband voor schoolmeisjes in Malawi Afripads Malawi

1 Gift t.b.v. vrouwelijke leider in spé (15 jaar)

1 jongen Opbrengst verkoop piano voor talentvolle Bulgaarse jongen clublid Marijke Quist 

NH1816 Verzekeringen * zie toelichting Bijdrage Sociaal Fonds St. Alkind voor kansarme kinderen Diverse sponsoren

Agrarische opleiding voor boerinnen in Kenia SI Presidente (presidents Appeal)

Hulp aan vluchtelingen wereldwijd, o.a. op Lesbos Club Gooische Meeren

541

* Toelichting 

In 2018 zijn de volgende uitgaven vanuit het Schoolfonds Alkind toegekend (€ 5750 in totaal): In alle gevallen zijn de scholen voor 50 % van de kosten zelf verantwoordelijk

. Bombardon t.b.v. schoolkamp € 2000 St. Alkind doneert de andere helft

. OPDC t.b.v. werkweek € 1500 De scholen verantwoorden zich op goede wijze over de besteding

. Meergronden t.b.v. werkweek € 250  (aantallen, soms initialen, activiteiten die gaan gebeuren of zijn gebeurd)

. net gehonoreerd hernieuwde aanvraag Bombardon € 2000

2. Welke activiteiten heeft de club in 2017-2018 verricht voor  bovenstaande projecten door fundraising of 'handen uit de mouwen'? (1)

Resultaat hulp Contactpersoon

?? Saskia v Haga Concert  in schouwburg met Almeerse (muzikale) talenten

540 Joke vd Sluis Online crowdfunding via GoFundMe + awareness via sociale media

540

Omschrijving activiteit 



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







BPA NL (3) BPA SIE (3) 

stand per 30-09-18

SI Presidente (presidents Appeal)

donatie bij inauguratie

In alle gevallen zijn de scholen voor 50 % van de kosten zelf verantwoordelijk

De scholen verantwoorden zich op goede wijze over de besteding

 (aantallen, soms initialen, activiteiten die gaan gebeuren of zijn gebeurd)

Omschrijving activiteit 





Almere, 17-10-2018 

 

 

Jaarstukken 2017-2018  

Soroptimist International Club Almere 

 

 

Inleiding 

 

Bijgevoegd de jaarstukken 2017-2018 van onze club. 

 

Donaties: 

Jaarlijks doneren we aan de Unie van Soroptimistclubs  de presidentsdollar, waarin we per lid een 

euro afdragen voor een goed doel door de Unie te besteden, en de bijdrage à € 4,50 per lid voor het 

algemeen fonds van de Unie.  

Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar: 

- een donatie gegeven aan het Sociaal Fonds van stichting Alkind (http://alkind.nl/ ) van € 9922,11. 

Naast een rechtstreekse donatie van onze hoofdsponsor aan Stichting Alkind van € 3000,- . Dit geld is 

gegenereerd door de organisatie van Podium Almeers Talent op 5 oktober 2017. 

- een piano verkocht. Met het gegenereerde geld € 175,- zal in Bulgarije een piano t.b.v. Dimitur 

gekocht gaan worden.  Terugkoppeling hierover zal door ons lid en  meesterpianiste MP t.z.t . 

worden gedaan. 

- donatie € 60,50 gegeven aan School at Sea (http://www.schoolatsea.com/ ) t.b.v. vrouwelijke leider 

in spé (15 jaar) uit Almere 

- donatie € 100,- gegeven aan onze zusterclub Gooise Meren voor het goede doel:  Movement on the 

ground bij de inauguratie van de club (https://movementontheground.com/) . 

- donatie € 300,- aan Women, Water & Leadership (https://soroptimist.nl/nl/wwl/) Kenia i.v.m. 

President’s  Appeal Soroptimist International en het 90 jarig bestaan van de Unie. 

 

Clubzaken: 

Het afgelopen jaar hebben we de vruchten van de geautomatiseerde administratie kunnen plukken. 

En kunnen we makkelijk de zaken overdragen omdat de belangrijke stukken in de bestuurs-cloud 

staan. 

We hebben onze dies genoten in Leeuwarden en een deel van ons lustrumbudget hiervoor ingezet. 

Omdat slechts ongeveer de helft van onze leden aanwezig was is er nog een groot gedeelte van dit 

gespaarde lustrumbudget over. Dit is weer aan de reservering toegevoegd.   

Voor het eerst in ons bestaan en op de valreep van het bestuursjaar is op 14 september een online 

fondsenwerfactie gestart ten bate van Afripads Malawi (https://www.gofundme.com/sanitary-pads-

for-girls-in-malawi ). Dit geeft een nieuwe dynamiek aan onze fondsenwerf acties. 

 

Karin Penning 

 

Penningmeester Soroptimist International  Club Almere (https://soroptimist.nl/nl/clubs/midden-

nederland/almere/ ) 

 



Soroptimist International Club Almere

Jaarrekening 2017-2018

Realisatie Staat van Baten en Lasten

1 oktober 2017 t/m 30 september 2018 Realisatie Begroting Realisatie

Code Omschrijving 2017-2018 2017-2018 2016-2017

Baten Clubactiviteiten

8000 Contributie leden (16/17-30x240 -17/18- 25x 200) + 4 nieuw 5.240,00 5.000,00 7.180,00

8010 Entreegelden nieuwe leden - inkomsten 4 nieuwe leden 100,00 125,00 75,00

9000 Opbrengst en herbeleggen participaties Oiko 1,19 3,32

Rente 11,01 100,00 55,50

Totaal Baten Clubactiviteiten 5.352,20 5.225,00 7.313,82

Lasten Clubactiviteiten

4200 Kosten Club-activiteiten 63,74 _ 1.708,90

4300 Zaalhuur  (niet definitief) 794,66 884,00

4320 Kosten gastsprekers 152,24 200,00 163,88

4330 Representatiekosten 231,78 200,00 196,92

4340 Public Relations kosten - excl kosten website 0,00 200,00 39,81

4350 Kosten website 0,00 75,00 66,98

4360 Administratiekosten (boekhouding) 150,63 50,00 46,00

4430 Verbruik SI speldjes pins 34,30 22,70

G 4440 Overige onkosten nieuwe leden 536,05 250,00 313,70

Totaal Lasten Clubactiviteiten 1.963,40 1.859,00 2.558,89

Lasten - Financieel

4700 Bankkosten ING 151,20 125,00 142,79

4900 Betalingsverschillen (Consumptie clubbijeenkomsten) -2,53 0,00 0,42

Totaal Lasten - Financieel 148,67 125,00 143,21

Lasten - Overig

C 4600 Onvoorziene uitgaven 118,00 64,50 62,10

Totaal Lasten - Overig 118,00 64,50 62,10

Lasten Voorzieningen & Reserveringen

4500 Opbouw voorziening Lustrum 250,00 250,00 300,00

4510 Opbouw voorziening Noodfonds-Projectpot Alg. 200,00 200,00 200,00

Totaal  Lasten Voorzieningen & Reserveringen 450,00 450,00 500,00

Bijzondere baten en lasten 480,00

Lasten m.b.t. SI/Unie

4400 Afdracht Unie 25 x 111 ipv 25 x 103 +14 2.775,00 2.589,00 2.898,00

4410 Entreegelden nieuwe leden unie t/m 03-2018 10,00 0,00

4420 Bijdrage Algemeen Fonds à 4,50 (25 leden) 112,50 112,50 126,00

Overlopende oudleden afdracht (3? leden) nvt =25x9=225 322,50 0,00

4530 Presidentsdollar (25 leden) 25,00 25,00 30,00

Totaal Lasten m.b.t. SI/Unie 2.922,50 3.049,00 3.054,00

 Saldo verlies 250,37 322,50 515,62

Totaal 5.602,57 11.688,70 7.313,82

Resultaat/Verlies Club



Soroptimist International Club Almere

Jaarrekening 2017-2018

Balans Balans 30-09-2018 Balans 30-09-2017
debet credit debet credit

700 Eigen vermogen van de Club 8.757,06 8.241,43

720 Noodfonds 886,58 686,58

740 Reservering Lustrum 1.106,00 1.556,00

800 Participatie Oikocredit 220,10 218,91

1010 ING rekening courant 2.176,24 5.475,47

1020 ING Spaarrekening 9.665,38 19.154,37

F 1300 Debiteuren-leden 340,00 240,00

1350 Debiteuren- niet leden 1.500,00

B 1500 Vorderingen-nog te ontvangen (kortlopend) 110,53 195,53

1700 Crediteuren 34,97 _

A 1800 Schulden - nog te betalen (kortlopend) 445,36 93,06

1810 Projectfonds algemeen 1.181,49 1.686,99

1840 Project Alkind 14.192,73

1850 Projectfonds Malawi-pads 355,00 25,00

D 2020 Voorschot Sorrenweekeinde 176,16 1,16

3000 Voorraad broches (2 x 70) 140,00 140,00

3010 Voorraad pins - speldjes (4 x 10) 40,00 24,30

Saldo 250,37 515,63

12.942,62 12.942,62 26.973,58 26.973,58



Soroptimist International Club Almere

Jaarrekening 2017-2018

Toelichting

speciale baten-lasten

vrijval lustrumvoorziening uit 740 1.556,00

uitgave lustrumdiner 700,00

rest 856,00

toevoeging lustrumvoorziening 25 x 10 pp 250,00

740 Lustrumvoorziening 1.106,00

4520 Donaties aan projecten 2017-2018

Presidentsdollar Unie van Soroptimisten 25,00 uit exploitatie

Donatie Algemeen Fonds Unie van Soroptimisten 112,50 uit exploitatie

Piano voor piano Dimitur 175,00 uit piano voor piano

Kiri  School on Sea 60,50 uit projectfonds algemeen

Gooise meren project Movement on the ground 100,00 uit projectfonds algemeen

WWL Kenia ivm pres appeal Unie 90 jaar 300,00 uit projectfonds algemeen

Donatie aan Sociaal fonds stichting Alkind nav PAT2017 9.922,11 uit project st Alkind

Totaal 10.695,11

A 1800 openingssaldo 55

presidentsdollar 2016-2017 30

nog te doneren WWL donatie 300

nog te verwachten factuur voor huur ruimte sept 83

nog te verwachten bankkosten Q3 37,36

1800 saldo 445,36

475,36 475,36

B 1500 openingssaldo 110,53

dit betreft de betaling van website inspirada.nl 2014

C 4600 Onvoorziene uitgaven

Dit betreft 2 x tegemoetkoming 50 % entree friendshipsdays voorzitter en vicevoorzitter

en 8 € handleiding voor webmaster bijdrage

D 2020 Voorschot sorrenweekend

E 1700 Crediteuren

Dit betreft o.a. een onduidelijke declaratie die verkeerd geboekt is.

F 1300 Debiteuren leden

Dit betreft de late contributie voor de nieuwe leden en het entreegeld.

G 4440 Overige onkosten nieuwe leden

Hoewel enkele leden wel betaald hadden voor onderdelen van het weekend bleek men toch niet te 

kunnen komen. Voorstel is om het niet betaalde deel tbv het eten terug te betalen en het overige deel 

tbv stadswandeling en praamtocht te doneren aan Malawipads.

Dit betreft de inauguraties van de nieuwe leden en de nieuwe ledendag van 4 april waarin we 

gedineerd hebben met leden en geinteresserden en zelf hebben gekookt.



Aan de Algemene vergadering van de Soroptimist International Club Almere 
 

 

V E R S L A G   V A N   D E   K A S C O M M I S S I E 

 
We hebben de rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 
2017_2018 onderzocht. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 
 
We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en 
de toestand van de vereniging. 
We adviseren de Algemene vergadering het bestuur te dechargeren van haar beleid in boekjaar 
2017_2018. 
 

 
Getekend op 16 oktober 2018 
 
De leden van de Kascommissie 
 
 
Mieke Stibbe 
 
Saskia Hoogwoud 
 
 
 
 
 


