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De Soroptimist International Club Hoorn en omstreken, ook wel bekend onder 
de naam "Soroptimistclub Hoorn e.o." is ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40624481, haar RSIN is: 8161 44 126. De Club is 
bereikbaar via het e-mailadres: hoorn@soroptimist.nl  

Het nummer van de bankrekening van de club is: NL47 INGB 0000 3336 30 

De doelstellingen van de Soroptimisten wereldwijd, dus ook van Soroptimistclub Hoorn eo 
zijn: verbetering van de rechten van de vrouw, mensenrechten voor iedereen en het 
bevorderen van goede internationale verstandhouding en vriendschap. 
Mede door het opzetten en/of ondersteunen van concrete projecten, lokaal, nationaal of 
internationaal, verwezenlijkt Soroptimistclub Hoorn e.o. deze doelstellingen. Om 
weloverwogen en zo objectief mogelijke keuzes te maken bij de aanname en voortzetting 
van projecten, zijn richtlijnen ontwikkeld. Bij de keuze van projecten streven we naar een 
evenwichtige verdeling van projecten met een langere en een kortere duur. Daarnaast 
streven we naar spreiding over de werelddelen. Ieder project is gericht op ontwikkeling, en in 
principe voor kansarmen. Betrokkenheid van een of meerdere leden van de Soroptimistclub 
Hoorn e.o. is daarbij een pre. 

Aanvragen voor financiële bijdragen dienen te worden vergezeld van een projectplan en 
begroting. Deze worden voorgelegd aan de projectcommissie die deze beoordeelt en 
eventueel aanvullende info opvraagt. Zij vraagt ook na afloop een evaluatie en 
verantwoording aan de contactpersoon/aanvrager.  

De financiële administratie van de projecten van Soroptimistclub Hoorn e.o. wordt volledig 
afgescheiden gevoerd en wordt niet vermengd met de clubactiviteiten voor de leden van de 
Soroptimistclub Hoorn e.o.  

Het bestuur van Soroptimistclub Hoorn e.o. is per 1 oktober 2020 als volgt samengesteld :  

 -  Maja de Haan, president 
 -  Erica van der Meulen, vicevoorzitter  
 -  Annet Jansen, secretaris  
 -  Carla Westra, penningmeester  

De penningmeester is tevens lid/penningmeester van de Projectcommissie. 
De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd. Bestuursleden alsmede leden van de 
Projectcommissie ontvangen geen beloning.  

Projecten  

Hieronder een overzicht van de projecten die onze club momenteel ondersteunt (langlopend) 
of waaraan dit jaar een donatie is gedaan, en een aantal concrete plannen voor komend jaar.  

Langlopend  

 Dr. Reijntjes Dovenschool, donatie € 400  
 Soroptimist Film Festival voor Kinderen, SSFK . Dit jaar overgeslagen wegens de 

COVID-19 epidemie 
 Orange the World, de actie die van 25 november tot en met 10 december wordt 

gehouden om geweld tegen vrouwen te stoppen.  



 Stop huiselijk geweld. In dit kader is een fundraisingsproject opgezet om het Oranje 
Huis/ Blijf Groep in Alkmaar te helpen met de aanschaf van een bus voor 
personenvervoer. Er werden door oranje huisjes van keramiek gemaakt en mooi 
verpakt. Een van de leden heeft glas-in-lood huisjes gemaakt. Met de verkoop van de 
huisjes en dankzij de actieve fondsenwerving werd een bedrag van € 5500,- 
binnengehaald. Van het Algemeen Fonds van de Nederlandse Unie van 
Soroptimistclubs ontvingen we ter aanvulling hiervan een bijdrage van € 2750,- .De 
bus is inmiddels aangeschaft. 

 100xTrees4Life. Een gezamenlijk project van veel Nederlandse Soroptimistclubs ter 
gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het Soroptimisme. 
Het project loopt 3 jaar, van 2021-2024, en bestaat uit bomen planten voor 
klimaatverbetering in twee delen: 
-  bomen planten in eigen land en  
-  een veelvoud aan bomen planten in Sahel-land Mali.  
Het project wordt uitgevoerd samen met Tree Aid. Hun project “She grows” empowert 
vrouwen door ze te betrekken bij duurzaanmheid door bomen te planten.  
 

Kortlopend 

 Bike4Care, sponsoring van fietsen voor vrijwillige zorgverleners in Kenia en 
Oeganda, getraind door Amref in samenwerking met de overheid. De zorgverleners 
verlenen thuiszorg tot in de meest afgelegen gebieden, begeleiden zwangerschappen 
en raadplegen artsen telefonisch bij complicaties. Hierdoor kan de bevalling 
plaatsvinden onder toezicht van geschoolde zorgmedewerkers. 
Een fiets verdubbelt hun effectiviteit. Ze kunnen gemiddeld 4 i.p.v. 2 gezinnen per 
dag bezoeken. Het aantal bevallingen zonder professionele hulp halveert en de 
moedersterfte daalt met 40%. Donatie €750,-, goed voor 5 fietsen. 

Concrete plannen voor komend jaar  

Voor het komend jaar stelt de projectcommissie voor dat we ons inzetten voor de volgende 
fundraisingprojecten, voor zover dat mogelijk is in tijdens de COVID-19 epidemie:  

 voortzetten van kinderfilmfestival SFFK  
 Orange the World 
 Stop huiselijk geweld 
 100xTrees4Life 

Financiële verantwoording  

Het vermogen in de projectpot van de Soroptimistclub Hoorn e.o. is ontstaan en wordt 
gevoed door bijdragen van de leden (vaste en vrijwillige bijdragen) en daarnaast door 
sponsoring en fundraisingactiviteiten. Het boekjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. 

In verband met kostenbesparing is de bankrekening opgeheven. De gelden ad € 23.933,31 
staan bij Soroptimist International Club Hoorn en omstreken op de spaarrekening. 



 

 

 

 

Het resultaat verslagjaar bedraagt €   885,71 negatief.  

 

 

Balans van de Projecten van de club
bezittingen verplichtingen

1-10-2020 1-10-2021 1-10-2020 1-10-2021
rekening courant club 23.933,31€       eigen vermogen 18.203,73€        17.318,02€          
(is vordering op club) filmfestival 1.780,48€          1.760,48€            
bank 3.163,83€            regiopot 584,00€              584,00€                
spaarrekening 19.632,48€         stop huiselijk geweld 2.870,81€            

100xTrees4Life 1.000,00€            
reintjes dovenschool 400,00€                
crediteuren 2.200,00€          
rc club 28,10€                

totalen 22.796,31€         23.933,31€       22.796,31€        23.933,31€          

Aansluitrekening vermogen 1  oktober 2020 18.203,73          
Vermogen baten 10.905,42          

lasten 11.791,13          
vermogen heden 17.318,02          
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