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De Soroptimist Intern. Club Hoorn/Projecten, ook wel bekend onder de naam 

"Soroptimistclub Hoorn eo"  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 banknummer van de projectenrekening van de club is:  NL69 RABO 0325 8344 23 

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 eo deze doelstellingen.  

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 

één of meerdere leden van de Soroptimistclub Hoorn eo 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 eo wordt volledig afgescheiden gevoerd en wordt niet vermengd met de 

clubactiviteiten voor de leden van de Soroptimistclub Hoorn eo.   

Het bestuur van Soroptimistclub Hoorn eo is per 17 oktober 2017 als volgt samengesteld : 

- Ellen Melis-Stomps, president 

- Nicolet van Duijn, vice-president 

- Annet Janssen-van Hees, secretaris 

- Ava Libgott, assessor en projectcoördinator 

- Marijke Vos-Kwee, 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. 

mailto:mariemuntendamfonds@soroptimist.nl


Verslag over het jaar 2016-2017 

Hieronder een overzicht van de projecten die onze club momenteel ondersteunt, een lijst 
van ideeën voor fundraising op langere termijn en een aantal concrete plannen voor  
komend jaar.  
  

Huidige projecten 
Langlopende projecten: 

- Dr. Reijntjes Dovenschool - Sri Lanka 

- Bleekerfoundation - Kameroen 
Kortlopende projecten: 

- Unicef Syria Back2School – Syrië (SFFK) 

- My Book Buddy- (SIE)- project 

- Voedselbank West-Friesland (Adventkalender ism Rotaryclub Medemblik-
Koggenland) 
 

Om weloverwogen en zo objectief mogelijke keuzes te maken bij de aanname en 
voortzetting van projecten, zijn richtlijnen ontwikkeld.  
 
Ideeën fundraising op langere termijn 
Op 18 juni 2013 werd besloten door de leden van de club dat we bij fundraising streven naar 
plannen waarbij we niet alleen geld ophalen maar waarbij ook de sorrenidentiteit tot uiting 
komt.   
 
Concrete plannen voor komend jaar 
Voor het komend jaar stelt de projectcommissie voor dat we ons inzetten voor de volgende  
fundraisingprojecten: 

- voortzetten van kinderfilmfestival SFFK 
- organisatie van vervolg op Godinnentraining 2016 en 2017 

- voortzetten samenstellen en verkoop decemberloten ism Rotaryclub Medemblik-
Koggenland 
  

 

Financiële verantwoording 

Het vermogen van de Soroptimistclub Hoorn eo /Projectrekening is ontstaan en wordt 

gevoed door bijdragen van de leden (vaste en vrijwillige bijdragen) en daarnaast door 

sponsoring en fundraisingactiviteiten.   

Balans okt. 2016 heden okt. 2016 heden

bezittingen verplichtingen

Rabo325834423  2.535,65    5.657,61      vermogen 21.089,72    22.354,87    

Rabo1337873187 22.084,87  22.123,41    filmfestival 2.460,80      2.212,48      

Kas -            -              regiopot 1.070,00      1.070,00      

Te factureren rotary 115,17         adventskalender 2.008,84      

my book buddy 250,00         

Balanstotaal 24.620,52  27.896,19    24.620,52    27.896,19     

Aansluitrekening vermogen okt 2016 21.089,72    

Vermogen baten 13.008,40    

lasten 10.097,90-    

filmfestival tlv reservering 248,32        

reservering adventskalender 115,16-        

reservering adventskalender 1.778,51-      

vermogen heden 22.354,87     



 

Resultatenrekening 2016-2017

Inkomsten

Bijdrage leden (vast en vrijwillig) 1.775,50     

Fundraising activiteiten 10.908,76   

Bijdrage derden 285,60         

Rente plusrekening 38,54           

13.008,40   

Uitgaven

Projecten langlopend 725,00         

Projecten kortlopend 3.033,14     

Onkosten/realisering activiteiten 5.937,96     

Reservering kortlopend project 250,00         

kosten bankrekening 151,80         

10.097,90    

Het resultaat verslagjaar bedraagt € 2910,50. 

 

 


