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Terugblik van de voorzitter 
 

Lieve jubileumgenoten, 

 Wat hebben we een glansrijk wervelend jaar achter de rug. We zijn erin geslaagd om 

ondanks alle beperkingen maximaal uit te pakken qua activiteiten en nog veel belangrijker 

de deelname was enorm vanuit betrokkenheid om er samen een feestjaar van te maken. 

 Een jaar waarin online contact de boventoon voerde, maar daar waar we elkaar live troffen 

was er warmte, compassie, empowerment, autonomie en verbondenheid. De momenten 

met elkaar zorgden voor de nodige Vitamine A……Aandacht! 

Vooraf hadden we niet kunnen bedenken hoe toepasselijk onderstaande ZILVER 

AANGERAAKTE woorden in 2021 een gezicht kregen. 

 EDEL – GLANS – WEDERZIJDS – LICHT – WAARDEVOL – EMOTIE – BELEVING – SCHITTERING 

– ELKAAR – KOSTBAAR – VERVORMBAAR – INTUITIE – VROUWELIJKE KANT -  VERBINDING 

 Onze wereld was lange tijd letterlijk kleiner, maar wij richtten ons niet alleen op onze 

directe omgeving. Ook in deze lastige tijd bleken wij “vervormbaar” en in staat om 

goedhartig om te blijven kijken naar anderen. Een niet getemperde inzet qua aandacht voor 

Orange the World en een hart onder de riem en blijk van medeleven voor de Afghaanse 

vluchtelingen waren voorbeelden hiervan. 

  

 

  

De viering van ons 25 jarig bestaan liet ons stilstaan bij het leven vieren met elkaar in de 

meest brede vorm. Alle feestelijkheden benadrukten het gevoel dat we als club bij elkaar 

horen.  

Het bezoek aan Schoonhoven, het genieten van het mooie Zilvermuseum, de prachtige 

wandeling door het dorpje, de fijne gesprekken met elkaar op het terras in de zon; kortom 

een feest om op terug te kijken.   
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Het wierp wederom een licht op de manier hoe wij elkaar aanvullen binnen Soroptimist Club 

Ede. Ik heb het al eerder gezegd de club met de meeste SCHITTERING. Een hechte band 

kenmerkt ons, we voelen ons gewaardeerd en staan open voor elkaar. Door alle 

Coronamaatregelen beseften en realiseren wij ons meer dan ooit dat contact en 

verbondenheid met elkaar super belangrijk is in het leven. De speciale nieuwsbrief edities 

zorgden voor een kijkje in elkaars leven in deze tijd. 

  

 

  

In de terugblik wil ik graag stilstaan bij onze Unie Presidente Anne-Marie. Zij wist de 

afgelopen jaren een krakend Uniebestuur, vastgelopen verhoudingen en stroeve 

communicatie weer om te buigen naar een vooruitstrevend handelend damesteam met het 

morele ideaal van wederzijds respect, verbinding en vertrouwen helder voor ogen. Mede 

door haar focus op herstel van samenhang en focus op ledengroei heeft de Unie een 

daadkrachtige wenteling gekregen en is hierdoor weer meer op de toekomst voorbereid. Nu 

deze duidelijke en concrete visie is neergezet kan het nieuwe Uniebestuur hier verder op 

voort borduren. Anne-Marie dank je wel voor je tomeloze inzet, aandacht, nuance en aanzet 

voor deze grondlegging. Het Soroptimisme is mede onder jouw hoede verder glansrijk tot 

bloei gekomen! 

  

 

  

Terug naar onze eigen club, onze kracht zit hem in de diversiteit. Iedere lid van ons is uniek, 

met eigen talenten, ervaringen en kennis. Juist deze diversiteit zorgt voor de beste en 

mooiste resultaten, omdat iedereen eigen talent inbrengt. Dit zorgt voor optimale 

creativiteit. En dat hoeft niet te betekenen altijd volledig op 1 lijn, maar wel input vanuit 
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verschillende invalshoeken. Hierdoor houden we elkaar constructief alert om er het beste 

van de maken. Zonder wrijving ….. geen GLANS!  

  

Een ode aan alle schakels, want wij als individu zijn de VERBINDENDE SCHAKELS die ervoor 

zorgen dat de club is wat het nu uitstraalt. 

  

Ik hoef je 

niet te slijpen 

of facetten te polijsten 

jij edelsteent al naturel 

 

Een gekozen setting 

brengt een lach 

met zilver in vertrouwen 

hou je je eigen schoonheid vast 

 

Nooit is jouw 

schittering verblindend 

in de kleuren 

die jij straalt 

 

Het is een warme gloed 

die in verbondenheid 

het allerbeste in 

ons naar boven haalt! 
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ZILVER IS HET METAAL DAT DE MEESTE SCHITTERING HEEFT  -   SOROPTIMIST CLUB EDE IS 

DE CLUB MET DE MEESTE SCHITTERING 

Dike, Anja, Luisa, Hilma en ondergetekende vonden het een feest om dit jaar uiting te geven 

aan onze grootse verjaardag. Een jaar dat zeker niet onopgemerkt voorbij is gegaan, ik 

voelde me vereerd en gezegend dat ik in dit bijzondere jaar presidente van Soroptimist Club 

Ede mocht zijn en heb me altijd meer dan compleet gevoeld met deze vier fantastische 

bestuursleden aan mijn zijde. 

Op naar een mooi nieuw jaar met Hilma aan het roer! 

Ilse 
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Jaarrekening 2020-2021 
 

Balans 05-09-2021 

 

Staat van baten en lasten 2020-2021 
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Jaarverslag PPI  
Vertegenwoordigers vanuit onze club:  1ste PPI: Petra  

2de PPI: Zeynep  

In september is er een online-meeting geweest. Tijdens deze meeting is er met name gesproken over 

de activiteiten binnen de clubs in coronatijd. Uitgewisseld is: Hoe het de afgelopen tijd in de club is 

gegaan. Hoe gaat het met de contacten en verbinding? Communicatie vanaf de unie. Zijn we genoeg 

bereikbaar? Ook Orange the world kwam aan bod. 

Hiernaast is er geen gerichte activiteit vanuit PPI geweest. 

 

 

Jaarverslag Cluster Ledenbelangen en -werving 
Het Cluster Ledenbelangen heeft in het clubjaar 2018/2019 op verzoek van het bestuur een analyse 

gemaakt hoe verder te gaan met de opbouw van onze club. De uitgangspunten die op basis daarvan 

geformuleerd zijn, zijn met de club gedeeld in de bijeenkomst van 11 juli 2019. De leden hebben bij 

die gelegenheid in kleine groepjes overleg gehad en praktische handreikingen meegegeven voor de 

implementatie. Deze bezinning was nodig nadat wij in de voorgaande jaren heel wat nieuwe leden 

konden installeren. Dat is goed. En dat onderbouwden wij in het jaarplan als volgt: “Immers het zijn 

allemaal goede vakvrouwen, die bereid zijn om te investeren in andere vrouwen overal ter wereld. 

Wij kunnen als SCI dit optimaal doen als wij onderling een warme band hebben en samen de 

schouders er onder zetten. Het kost wel enige tijd om een band te bouwen om elkaar beter te leren 

kennen om vertrouwd te worden met de gebruiken van onze club en van het Soroptimisme 

nationaal en internationaal.” Covid heeft tot effect gehad dat de onderlinge band vasthouden en 

versterken lastig bleek. Daar kwam bij dat potentiële nieuwe jonge leden aangaven niet graag in te 

stromen in de digitale versie van onze club. Daarmee hebben wij in dit clubjaar de instroom van 

nieuwe leden stopgezet. Wel werkten wij aan het in verbinding blijven. Wij brachten persoonlijk aan 

de deur notitieboekjes met ‘Dream Big’ en daaraan bevestigt een door Astrid gesponsord gebreid 

hartje. Een waar hart onder ook onze riem. In het boekje zat een verzoek om een tekst aan te 

leveren over hoe je vaart of gevaren bent in Covid-tijd. Van deze verhalen zijn er maandelijks telkens 

een aantal gebundeld toegezonden aan de leden. Ze waren mooi en gevarieerd en werden erg op 

prijs gesteld. Ons optimisme sprak ook hieruit! Daarnaast hebben de leden onder ons, die in een 

moeilijk fase verkeren, de nodige aandacht gehad. Zij ontvingen bezoekjes, bloemen of chocola.  

 Tot slot zijn een heel aantal digitale sessies op regionaal en nationaal niveau geweest over hoe wij 

omgaan met het werven van nieuwe leden, de zorg voor meer seniorleden en verjonging. Onze 

ervaringen en ons vastgestelde beleid kreeg veel complimenten, omdat dit echt gebaseerd is op een 

analyse van het ledenbestand en de daarop gebaseerde (logische) keuzes hoe tot vernieuwing, 

verjonging en verantwoorde groei te komen. Of dit ook realiteit kan worden en of wij dit consequent 

kunnen blijven volhouden zullen de komende jaren ons leren als wij weer fysieke bijeenkomsten 

hebben en de werving weer opgepakt kan worden. 
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Jaarverslag Cluster Programmering 
 

Leden: Ria (coördinator) 
 Kika (nieuwsbrief) 

Annemieke  
Anne-Marie  
Cora  
Mirjam 
Annuska  
Zeynep 
Ilse (namens het bestuur) 

 
In dit bijzondere clubjaar hebben we de bijeenkomsten op verschillende manieren ingevuld. Soms 

moesten we omschakelen omdat plannen niet door konden gaan door aangescherpte maatregelen, 

maar we hebben er al met al ook weer een goed clubjaar van kunnen maken.  

Het bestuur heeft de data van de clubbijeenkomsten bepaald; ons cluster heeft deze invulling 

gegeven. Hoe zag het clubjaar eruit? Vooral online bijeenkomsten, pas vanaf juli waren er weer fysieke 

clubbijeenkomsten mogelijk. De activiteiten naar aanleiding van het Lustrum met thema Zilver 

zorgden voor een mooie aanvulling op het programma (voor de volledigheid zijn alle activiteiten 

opgenomen in onderstaand overzicht, al zijn ze niet allemaal verzorgd door het cluster 

programmering). Een chronologisch overzicht:  

o 12 oktober: online bestuursoverdracht, voorafgegaan door diner van Buitenzorg in kleine 

groepjes bij gastvrouw 

o 3 november: online clubbijeenkomst met werkbericht Anne Marie 

o 24 november: online benefiet event Voice and More (door cluster Benefiet) 

o 10 december: live kerstdiner in kleine groepjes van maximaal 4 personen, verzorgd door Stam. 

Heerlijk gegeten en ook fijn om elkaar te zien, via de computer hadden we ook verbinding met 

de andere groepen.  

o 9 januari: online nieuwjaarsborrel voorafgegaan door wandelafspraken (in tweetallen) 

o 12 januari: korte online clubbijeenkomst 

o 11 februari: online clubbijeenkomst met aandacht voor jonge vrouwen en werven jonge leden 

plus presentatie van Happietaria 

o 8 maart: deelname aan VrouwenQuiz van zusterclub Bennekom Beekdal, onze eigen 

clubvergadering is hiervoor verzet naar 10 maart 

o 10 maart: online korte huishoudelijke vergadering 

o 31 maart: online ontmoeting met zusterclub Schwäbisch Hall (door cluster externe 

betrekkingen) 

o 10 april: jubileum pubquiz van lustrumcommissie, live in tweetallen en een surprise bezoek 

aan de winnaar. Hele leuke en goed verzorgde avond.  

o 13 april: online korte huishoudelijke vergadering 

o 20 april: online webinar Felisa Tibbitts (door cluster Benefiet) 

o 24 april: wandelafspraken (in tweetallen) om elkaar weer even live te zien 

o 10 mei: online clubbijeenkomst en viering 25 jaar Soroptimist Club Ede aan de hand van de 

verhalen van een paar leden die al die 25 jaar al lid zijn 

o 8 juni: online clubbijeenkomst met pitches van de projectvoorstellen voor het nieuwe 

clubproject 

o 16 juni: leesclub met Mrs. Degas van Arthur Japin en De Fundamenten van Ramsey Nasr 
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o 20 juni: live wandelen en high tea bij Buitenzorg – wat fijn om elkaar weer in een iets grotere 

groep te kunnen ontmoeten 

o 30 juni: live picknick op het Wekeromse Zand 

o 13 juli: avond van de voorzitter live bij juwelier en edelsmid Jet van der Hoeven. Voorafgegaan 

voor een maaltijd van de buurman Willy’s 2 Go.  

o 25 augustus: Live zomerborrel en maaltijd in de Panoramahoeve.  

o 4 september: Jubileumdag met live bezoek aan zilverstad Schoonhoven, verzorgd door 

lustrumcommissie 

o 9 september: live clubbijeenkomst in Buitenzorg, werkbericht van Lydia 

o 12 oktober: bestuursoverdracht…Live in Buitenzorg?  

Het digitaal vergaderen viel niet altijd mee, met verbindingsproblemen en beeld en geluid dat niet 

altijd even goed doorkwam, maar we bleven zo wel in contact met elkaar. De nieuwsbrief was een 

belangrijk middel om informatie uit te wisselen, zodat het huishoudelijk deel in de vergaderingen vrij 

kort kon zijn en we tijd hadden om met elkaar uit te wisselen hoe het ging. Wat een variatie aan 

werkvormen hebben we gebruikt als je terugkijkt. En ondanks alle beperkingen lukte het toch om 

elkaar zo nu en dan te ontmoeten en ook daar hebben we slim gebruik van gemaakt.  

Een aparte vermelding is voor de posteractie voor Orange the World. Dat traject heeft veel moeite 

gekost, maar tot aan de zomer was de poster nog zichtbaar in sommige etalages in Ede Centrum.   

 

Tijdens de clubbijeenkomst van 8 juni zijn drie pitches voor het clubproject 2021-2022 gedaan en 
tot en met 10 juni kon iedereen haar voorkeur aangeven en mailen naar Kika. Driekwart van onze 
leden heeft haar stem uitgebracht en het bleek dat zowel het Amani-project (via Agathe 
ingebracht) als het Bonberger project (via Ellen ingebracht) gewaardeerd te worden. Beide goede 
en mooie projecten! 
 
Na het tellen van de stemmen bleek optie 5, de combi: "Allez, Levez-vous les filles - BonBerger 
school, Congo en (max.) 1000 euro voor 100xTrees4Life" de meeste stemmen te hebben. Dit 
wordt dus ons clubproject volgend jaar! 
 

 

Jaarverslag Cluster Benefiet 
Leden: 

o Agathe /Grytsje (coördinator) 

o Hermien 

o Gerry 

o Claudia 

o Yvonne 

o Françoise  

o Hilma  (namens bestuur) 

Doel van ons cluster is het organiseren en coördineren van één of meerdere fondsenwervende 

events voor ons jaarproject, waarbij alle clubleden betrokken worden. 

Gedurende 13 voorgaande jaren hebben we middels ons succesvolle concept voor fundraising Movie 

and More veel geld kunnen inzamelen voor het jaarproject. In 2020 is dit helaas niet gelukt vanwege 
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de corona-maatregelen. Omdat voor 2021 werd verwacht dat de situatie rond corona hetzelfde blijft 

hebben we aan het begin van het seizoen besloten 3 kleinschaliger activiteiten te organiseren over 

een langere periode. 

Dat is gedeeltelijk gelukt. Door de corona-maatregelen bleven fysieke activiteiten gedurende het 

gehele clubjaar lastig te organiseren. 

Uiteindelijk hebben we 2 events van de grond gekregen: 

• Voice and More op 24 november 2020. Dit was een alternatief voor het geplande Movie and 

More van voorjaar 2020. 

Dit was een online event vanuit Cultura met een voordracht door Mariska Wessel over het 

gebruik van je STEM in deze onbeSTEMde tijd, met ondersteuning van Marcel Snijders 

(contrabas). Ook is er aandacht besteed aan het project ‘Kibeho Embroideries’ en is er een 

loterij georganiseerd. Het was een zeer succesvolle avond met zo’n 80 inbellers en een 

opbrengst zelf groter dan ‘normaal’ bij Movie & More. Dit kwam door het feit dat veel 

sponsoren ons loyaal zijn gebleven. 

• Webinar Felisa Tibbits; ‘Active Citizenship and Human Rights; Whats the connection’ op 20 

april 2021. Hoogleraar mensenrechteneducatie Felisa Tibbits -wiens leerstoel financieel 

gesteund wordt door SI Nederland- hield een mooie online voordracht over de verbinding 

tussen burgerschap, mensenrechten en onderwijs. Voor het eerst hadden we een online 

betaalmodule voor deelname. We hadden 42 inschrijvingen voor dit webinar. 

• Verder hebben we afgelopen jaar ook het Happietaria concept gesteund. Zie verder verslag 

van Cluster Extern die dit initiatief hebben aangedragen. 

Halverwege het clubjaar heeft Grytsje Club Ede en dus ons cluster verlaten. Zij wordt lid van club 

Leeuwarden. 

Ondanks de Corona maatregelen hebben we als cluster goed met elkaar contact gehouden en 

samengewerkt middels maandelijkse Team meetings. 

 

Jaarverslag Cluster Sponsor- en subsidiewerving  
Afgelopen jaar was ook voor fondsenwerving een bijzonder jaar. Het vorig clubjaar hadden we al 

veel sponsorgelden ontvangen voor Movie and More.  Deze werd niet georganiseerd, waardoor de 

bedragen op onze rekening bleven staan maar er nog geen tegenprestatie geleverd was. We hebben 

voor deze sponsoren een aangepast voorstel gedaan voor Voice and More, en vrijwel alle sponsoren 

hebben aangegeven daar gebruik van te maken. Van de vorig jaar reeds ontvangen loterij cadeautjes 

is een aangepaste loterij georganiseerd tijdens Voice and More.  

 

Voor het webinar, het tweede fondsenwervende event dit clubjaar, is ervoor gekozen alleen de 

rechtstreekse warme contacten te benaderen, we hebben twee grote sponsorbedragen ontvangen.  

We hebben met dank aan degenen die de informatie over de projecten hebben aangeleverd, ook dit 

jaar geld ontvangen van het algemeen fonds. Dit jaar voor het project in Curacao.  

 

Tot slot hebben we voor twee doelen chocolade verkocht. Voor Orange the world was het de 

bedoeling Tony Chocolony repen te kopen, dat is door een fout in het gebruikte mailadres niet goed 

gegaan. Wel zijn ook dit jaar weer chocolade letters verkocht tbv het project free a girl.  
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We waren succesvol afgelopen jaar, maar veel sponsoren hebben aangegeven in 2021 voor het 

laatst gesponsord te hebben. Een grote uitdaging dus voor komend jaar om weer nieuwe sponsoren 

te vinden. Met de vorig jaar ontwikkelde nieuwe sponsorpakketten hebben we naar verwachting 

een goede basis gelegd.  

 

 

Jaarverslag Trees4Life  

Dit jaar is SI Nederland gestart met het landelijke project trees4life. Voor meer informatie zie de 

website https://www.soroptimist.nl/projects-local/100xtrees4life/. 

Het project bestaat uit twee onderdelen: 

1. Project in Mali samen met Tree-aid gericht op aanleg van Great green Wall samen met 

vrouwen dat helemaal bijdraagt aan onze doelstellingen. Aan alle clubs wordt gevraagd in 3 

jaar tijd €3000 bij te dragen. Wij hebben als club de eerste €1000 gestort en in juni ook 

ingestemd om voor het komende jaar weer €1000 te geven. 

2. Planten van bomen in de eigen regio. Hiervoor hebben we een tijdelijke commissie opgericht 

bestaande uit Mirjam Leloux, Anja Kroodsma en Lyda Dik (trekker). Om dit voor elkaar te 

krijgen hebben we de samenwerking dit jaar gezocht met club Bennekom-Beekdal en 

Wageningen. Daarvoor hebben we een aantal webinars gevolgd die landelijk werden 

georganiseerd. Op dit moment hebben we een app groep. Verder is contact gezocht met de 

gemeente Ede (Wim Kuster) voor mogelijke locaties. Dat is de gemeente Ede voor ons nu op 

de rij aan het zetten. 

 

Jaarverslag Cluster Externe betrekkingen 

Doel cluster extern: 

Relaties met externe contacten opbouwen en onderhouden. 

We stand up for women – dit blijft ons hoofddoel.  

 

Leden: 

Margret (2017), Marjan (2016), Elske (2014), Jacqueline (2017), Petra (2018), Anja (2020 namens 

bestuur) 

Kerstkaart 

Dit jaar hebben we een digitale kerstkaart gemaakt dmv een verzameling van printscreen van onze 

online meeting van ons covid-proof kerstdiner. Deze is verstuurd naar onze zusterclubs, oase en 

andere relaties. 

 

OASE 

Afgelopen jaar is de kerstpakketten actie weer succesvol verlopen. Ivm Covid werden de pakketten 

vanuit de brandweerkazerne in Ede uitgedeeld. Hermien, Cora en Petra waren er namens de 

Soroptimisten. 

De overige vergaderingen zijn dit jaar niet door gegaan ivm de maatregelen. 

https://www.soroptimist.nl/projects-local/100xtrees4life/
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Zusterclubs 

Helaas was het door Covid niet mogelijk om onze zusterclubs uit te nodigen om ons lustrum mee te 

vieren.  

 

M en M 

Gastvrouwschap  

M&M heeft niet plaats kunnen vinden. 

Social media 

Jacqueline heeft regelmatig de activiteiten van SI-Ede op social media onder de aandacht gebracht. 

 

Lustrum 

De lustrumcommissie heeft besloten om er een feestelijk jaar van te maken. Het onderwerp 

vrouwenbesnijdenis werd in deze context als ‘te zwaar’ gezien. Elske en Petra hebben deelgenomen 

aan de lustrumcommissie. Er hebben zich over het jaar meerdere festiviteiten voorgedaan (Online 

quiz (met doel zilver te behalen), eten en presentatie bij Jet (zilversmit) en uitje naar de zilverstad). 

De online quiz werd geopend door de president van de Soroptimisten Europe. 

 

Selectie projectvoorstellen 

Cluster extern heeft dit jaar een aantal projecten geselecteerd ter stemming voor volgend clubjaar. 

Afgelopen jaar is er gekozen voor meerdere kleine projecten (planten van bomen (Trees4Life, 

Curacao en betrokkenheid bij Happietaria – die een project ter ondersteuning van de positie van 

vrouwen in Congo beoogde). 

Marjan is contactpersoon geweest vanuit de Soroptimisten voor het Happietariaproject. Petra is 

namens de Soroptimisten bij de opening geweest en heeft daar een kleine speech gegeven namens 

de club. 

 

Begroting: 2025,- 

Kerstkaarten: € 25,- 

Spreekster rondom vrouwenbesnijdenis (Annemarie van Middelburg) – inclusief opname: € 1000,-  

Kerstpakketten: € 1000,- 

 

Werkelijke uitgaven: 

Kerstpakketten: €1000,- 

 

Jaarverslag Public Relations 

Leden: Jacqueline  en Ellen  

Voor een goede bekendheid van Soroptimistclub Ede, aandacht van de buitenwereld, interesse van 
potentiële nieuwe leden en mooie opbrengsten van onze projecten is een goede PR belangrijk. 
Daarvoor staan meerdere middelen ter beschikking, variërend van online communicatie als website 
en social media tot persberichten, flyers, posters en banners en natuurlijk onze leden als 
ambassadeurs van het Soroptimisme. 

Het Cluster Public Relations (PR) heeft als doel te fungeren als centraal punt voor de PR van de club. 
Hierbij hoort het verzamelen van de input uit de diverse clusters en deze al dan niet na tekstuele 



JAARVERSLAG SOROPTIMIST CLUB EDE 2020-2021 15 
 

aanpassing te verspreiden via de eigen media en de pers. Aansluitend bij de rol van 
clubambassadeur zoals de Unie dat graag per club georganiseerd ziet, hebben we een 
verantwoordelijkheid in de (check op) vormgeving van uitingen voor Movie and More en andere PR-
matige activiteiten. 

Jacqueline had haar focus zoals de afgelopen jaren op de social media en op persberichten; Ellen 
richtte zich als webmaster in het bijzonder op de website. 

Persberichten: Zowel voorafgaand aan als na afloop van Orange the World zijn persberichten 
opgesteld, die online en deels ook in de papieren uitgaven terug te vinden waren in de Edese media 
alsmede in De Gelderlander. 

Website: De club heeft nog altijd twee websites: de zelfstandige website www.soroptimistede.nl, 
gebouwd en ondersteund door WizardWise en een clubpagina op de Unie-website: 
https://www.soroptimist.nl/ede. In de loop van het clubjaar zijn beide websites verder gevuld 
geraakt en up-to-date gehouden met nieuwsberichten over onze acties. Sinds de zomer van 2021 
ontvangen we maandelijks een overzicht van het gebruik van de Unie-website. Hieruit blijkt dat deze 
website nog niet zo goed gevonden / bezocht wordt, wellicht omdat de leden nog vooral gewend 
zijn aan onze al wat langer bestaande zelfstandige website of omdat het hier de zomermaanden 
betrof met weinig activiteiten. 

Social media: Volgers van onze social media vormen een basis voor een continue bekendheid van de 
acties van Soroptimist Club Ede. Waarbij we via social media ook zeker aandacht besteden aan en 
ondersteuning geven aan goede initiatieven van andere Soroptimist clubs in Nederland en het 
buitenland. 

- Facebook (https://www.facebook.com/SoroptimistEde): dit clubjaar vonden bijna 275 
mensen onze pagina leuk, merendeels vrouwen en vooral in de leeftijd van 45 tot 65 jaar; 
een groot deel van onze volgers komt uit Ede en nabije omgeving. Berichten met een groot 
bereik waren vooral die over het evenement Voice and More (de vervanging van Movie and 
More), het webinar met Felisa Tibbits, Orange the World en onze clubverjaardag. 

- een Instagram-account (@soroptimistede) werd in mei 2021 gestart, dat al 228 volgers telt 
en waarop we zelf ook heel veel SI-clubs wereldwijd volgen alsmede verschillende ngo’s en 
Edese organisaties. Voor Instagram hebben we een zeer internationale samenstelling van 
volgers, met name SI-clubs uit de hele wereld. 

- op Twitter (@soroptimistede): hebben we 602 volgers. De meeste eigen tweets behalen 
rond de 500 views, met uitschieters naar 1000-1200. Het account wordt met name ingezet 
om onze agenda-items onder de aandacht te brengen en nieuws vanuit Soroptimist Europe, 
Nederland of andere clubs te ondersteunen. Ook algemene nieuwsitems die vrouwen en 
meisjes betreffen, bijvoorbeeld van UN Women en de Nederlandse Vrouwenraad, krijgen 
een retweet. In 2020 bestond ons Twitter-account overigens al 10 jaar. - YouTube: we 
hebben een eigen kanaal (Soroptimist International Club Ede - YouTube) hier, dat inmiddels 
8 abonnees heeft. Er staat o.a. een playlist op met de trailers van alle tijdens eerdere edities 
van Movie and More vertoonde films, plus de video’s van eerdere events zoals The Voice of 
a Woman en Soroptimist-video’s. 

Om jongere doelgroepen te bereiken, blijkt vooral inzet van Instagram en Youtube extra belangrijk. 
In dat kader is het aardig te vermelden dat het filmpje dat we voor de Inspirada hebben gemaakt, 
bijna 100 keer is bekeken via ons eigen Youtubekanaal: https://youtu.be/KOk8RSBUVdw 


