Soroptimistclub Rhenen / Veenendaal e.o.
Clubjaar oktober 2018 t/m september 2019
Algemene gegevens
Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is een serviceclub, waarvan circa 33
vrouwen - die hun vak professioneel uitoefenen - uit Rhenen, Veenendaal en
omgeving lid zijn.
De club is opgericht op 12 november 1994.
Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 40482939 en haar RSIN is: 815602625.
Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal is bereikbaar via:
Email-adres: rhenenveenendaal@soroptimist.nl
Website: www.soroptimistrhenenveenendaal.nl
Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
 Yolande van der Meulen & Sasja Nicolaï, voorzitter
 Francis Pastoor, secretaris
 Yvonne Stoutjesdijk, penningmeester
De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd. Zij ontvangen geen beloning.
Doelstelling Soroptimisme
Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is onderdeel van een wereldwijde
organisatie Soroptimist International, die zich inzet voor maatschappelijke
verbeteringen van met name vrouwen en kinderen.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Soroptimist_International)
Soroptimist International (alsook club Rhenen/Veenendaal e.o.) zet zich in voor:
 De verbetering van de rechten van de vrouw
 Hoge ethische normen
 Mensenrechten voor iedereen
 Gelijkwaardigheid, ontwikkeling en vrede door het bevorderen van goede
internationale verstandhoudingen, begrip en vriendschapen stelt zich ten doel:
 Het ondersteunen van lokale, nationale en internationale gemeenschappen.
SI-club Rhenen/Veenendaal e.o. heeft dan ook lokale, nationale en
internationale projecten.
 Actief deel te nemen aan besluitvorming op elk maatschappelijk gebied
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Hoofdlijnen van het beleidsplan
Onze visie is samengevat in de volgende speerpunten:
 Onze inzet geven aan het verbinden van vrouwen wereldwijd o.a. door contacten
te leggen en te onderhouden met internationale Soroptimistclubs
 Onze brede en professionele inzet blijven geven aan projecten zowel lokaal,
nationaal en internationaal
 Het verstevigen van contacten met andere Soroptimistclubs, waaronder onze
moeder- en zusterclubs (Wageningen, Ede en Bennekom) en onze internationale
friendshiplink met Club Münster-Mauritz (Duitsland)
 Ons bewust zijn van het feit dat we onderdeel zijn van de wereldwijde organisatie.
Dit doen wij door aandacht te besteden aan de Programmadoelstellingen
Soroptimist International. De millennium-doelstellingen zijn richtinggevend voor
onze activiteiten
(http://www.soroptimist.nl/wie-zijn-wij/onze-missie)
 Bevorderen van naamsbekendheid in onze woonplaatsen en regio
 Een evenwichtige opbouw van onze club qua leeftijd, beroep en culturele
achtergrond

Jaarverslag 2018-2019
Het clubjaar loopt van 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019 en het jaarthema is
LEF.
Uitgaan van ieders persoonlijke kracht, was het uitgangspunt voor het bestuursjaar
2018-2019. Daar is Lef voor nodig. Lef om iets nieuws te proberen als clublid. Maar
ook om als club de dingen die we al 24 jaar op een vaste manier doen eens anders
aan te pakken.
Met de leden onderzochten we eerst elkaars competenties en vaardigheden. En
nodigden leden uit om vanuit die kracht dit jaar als Soroptimist binnen de club in te
vullen.
De voorzittersketting van onze club bestaat uit schakels die allemaal onmisbaar zijn.
Zo is het ook in onze club. Ieder lid is op haar eigen manier een onmisbare schakel.
Elke schakel speelde een rol in het succes van 2018-2019. Want we gaven de ruimte
aan nieuwe initiatieven. Leden werden niet gevraagd of aangewezen voor een
bepaalde rol maar konden zelf het initiatief nemen om dat te doen waar zij energie
van krijgen. Dat zorgde voor veel nieuwe energie in de club.
Kortom: 2019 stond in het teken van het beste van onszelf laten zien, met ruimte om
te experimenteren en initiatief te nemen. Lef was voor ons ook nadrukkelijk perfectie
loslaten, ruimte om te leren met en van elkaar. We kijken terug op een energiek,
kleurrijk en onvergetelijk jaar.

• info@soroptimistrhenenveenendaal.nl

De projecten van dit jaar:
Internationaal Jaarproject: Rescue Baby Gambia
Rescue Baby Gambia is een regionale stichting geleid door een bevlogen vrouw
(Regina Bouwman), die zich het lot van de babysterfte en kraamzorg in een
afgelegen deel van Gambia heeft aangetrokken. De stichting zamelt materiaal in voor
verzending vanuit Nederland en gelden voor een verlos-en operatiekamer met
toebehoren en elektriciteitsvoorziening.
(https://www.rescuebabygambia.nl)
Landelijk project (goede doel voor de Kroegenbridgedrive): Ruby and Rose
Gynaecologische vrouwenkanker bestrijden en voorkomen en de overlevingskansen
voor vrouwen, die getroffen worden door deze vorm van kanker, te vergroten is het
doel van Ruby and Rose. Ruby and Rose werft fondsen voor onderzoeksprojecten op
het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische
kanker en het voeren van voorlichting over deze vrouwenkanker. Met het inzamelen
van deze gelden hoopt Ruby and Rose een bijdrage te leveren in de strijd tegen
vrouwenkanker.
(https://rubyandrose.nl)

Activiteiten ter ondersteuning van onze doelstellingen en projecten:






Ondersteunen van ‘Orange the World’, een internationale actie tegen geweld
tegen vrouwen, door het initiatief te nemen om in samenwerking met
gemeente Rhenen de Cuneratoren oranje te verlichten
Deelname aan ‘Veenendaal on Ice’, een activiteit in samenwerking met oa
Sportstichting Veenendaal en andere serviceclubs om de jeugd uit de regio
plezier en beweging te bieden op de tijdelijke schaatsbaan in het centrum
van Veenendaal
Handen uit de mouwenactie voor Rescue Baby Gambia: helpen met het
sorteren van kraamzorgmaterialen in het sorteercentrum van Rescue Baby
Gambia

Fundraising:





‘Veenendaalse Kroegenbridgedrive’
Sponsorwandeling ten behoeve van Ruby and Rose
Verkoop producten / privé georganiseerde activiteiten door clubleden
Giften door clubleden
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Financiële ondersteuning:
De volgende doelen zijn door ons financieel ondersteund:










Sponsoring Taalhuis Rhenen
Sponsoring Duchenne Herous
Sponsoring SI Nepal
Sponsoring Stichting Bliss Shine For Cancer
Sponsoring Stichting Buitenzorg Dragonder
Sponsoring Tafel van Vrede, Vredesweek 2019
Sponsoring Rescue Baby Gambia
(Antwerpen-Banjul Challenge)
Sponsoring VPTZ Berkenstein Wandeltocht
Sponsoring Ruby and Rose
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Soroptimistclub Rhenen / Veenendaal e.o.
BALANS per 30 september
Activa
Nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Reservering voor Club
Reservering Projecten
Reeds toegezegde bedragen
Vooruit ontv./nog te betalen

2017-2018

€0
€ 24,742
€ 24,742

€
€
€
€

9,382
6,081
8,014
1,265
€0
€ 24,742

2018-2019

€0
€ 23,554
€ 23,554

€
€
€
€

9,405
5,516
5,890
2,068
€ 675
€ 23,554

STAAT VAN BATEN EN LASTEN. Periode 01-10-2018 t/m 30-09-2019
Baten
Lasten
Contributie leden
€ 5,737
Afdracht Unie ( contributie )
Drank zaalhuur in contributie
€ 1,225
Adm. + Organisatiekosten
Gift proj. leden uit contributie
€ 640
Kosten fundraising
Inkomsten fundraising
€ 12,738
Donaties aan Projecten
Interest Bank
Vooruit ontvangen
€ 675
Resultaat
€ 21,015

Toelichting op de balans per 30-9-2019
Eigen Vermogen
Stand 30-9-2018
Resultaat exploitatieoverzicht
Stand 30-9-2019
Clubreserveringen*
stand 30-9-2018
Reservering
Mutatie
Stand 30-9-2019

€ 9,382
€ 23
€ 9,405

€ 6,081
€ 713
-€ 1,278
-€ 5,516

*clubreservering voor lustrum, friendshiplink/hospitality en speciale bijeenkomsten

Reservering projecten
Stand 30-9-2018
Mutatie
stand 30-9-2019
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€ 9,278
€ 1,321
€ 7,958

€ 3,849
€ 3,655
€ 6,144
€ 8,554
€ 22,202
-€ 1,187
€ 21,015

