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Soroptimistclub Rhenen / Veenendaal e.o.  

Clubjaar oktober 2019 t/m september 2020   

 

Algemene gegevens 

 

Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is een serviceclub, waarvan circa 34 

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: 

 Monica Brouwer, voorzitter 

 Jacolien Minderhoud, secretaris 

 Lyke de Roij-van der Schoot, 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 2019-2020 

 

Het clubjaar loopt van 1 oktober 2019 t/m 30 september 2020 en het jaarthema is 

TripleV. 

 

Het jaarthema van de club voor het jaar 2019-2020 is ‘Triple V’.  Met een knipoog 
naar Triple A laten we zien dat de V-factor van onze club maximaal is! Vrouwen 
Verwonderen en Verbinden, de drie hoogst genoteerde V’s dit jaar. Naast deze 3 zijn 
er nog vele V’s in onze club te vinden: Vriendschap, Vrijheid, Verscheidenheid, 
Vrede, maar ook voor Vijfentwintig, Vrolijk, Verrassend en Vriendelijk.  
De V hebben we de vorm van een Vogel gegeven en keert als logo terug in al onze 
uitingen in het lustrumjaar. 
 

Het afgelopen jaar hebben we ons als Vrouwen vele malen Verwonderd en zijn we 

op vele manieren de Verbinding aangegaan. Daarmee hebben we onze Triple-V 

kwaliteiten volledig invulling gegeven! 

Bij de start van dit jaar hadden we aangegeven dat we een bijzonder clubjaar 

tegemoet zouden gaan. Hiermee doelden we vooral op de viering van ons 25-jarig 

bestaan. We konden toen nog niet vermoeden dat het op veel meer fronten bijzonder 

zou worden. De corona-crisis heeft de hele wereld op z’n kop gezet, iedereen en ook 

wij als club werden geconfronteerd met beperkingen om samen te komen. Zo hebben 

we helaas alleen op 16-11-2019 ons 5e lustrum gevierd en op 21-01-2020 een lezing 

georganiseerd, beide voor ons goede doel, Ruby and Rose. De andere geplande 

activiteiten zijn helaas doorgeschoven naar 2020-2021. 

http://www.soroptimist.nl/wie-zijn-wij/onze-missie
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De projecten van dit jaar: 
 
Internationaal : 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) 

 

Nationaal : 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 

 

Fundraising: 

 

 ‘Veenendaalse Kroegenbridgedrive’ 

 Lustrum lezing op 16-11-2019 door Marianne Zwagerman ten behoeve van 

Ruby and Rose 

 Lezing door prof. dr. L. Massuger over baarmoederhalskanker  

 Verkoop producten / privé georganiseerde activiteiten door clubleden 

 Giften door clubleden 

 

https://rubyandrose.nl/
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Financiële ondersteuning: 

 

De volgende doelen zijn door ons financieel ondersteund:  

 

 Sponsoring Hospice de Wingerd   €  100 

 Sponsoring Treinreis Juliana van Stolbergschool €  206 

 Sponsoring MOMO     €  100 

 Sponsoring St. Vredesinitiatief   €  200  

 Sponsoring Rescue Baby Gambia 

(laatste kroegenbridge drive)    € 5000 

 Sponsoring UN Women Emergency Fund Corona €   250 

 Sponsoring Orange the World   €  175 
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Soroptimistclub Rhenen / Veenendaal e.o.

BALANS per 30 september 2018-2019 2019-2020

Activa

Nog te ontvangen bedragen € 0 € 0

Liquide middelen € 23.554 € 23.635

€ 23.554 € 23.635

Passiva

Eigen vermogen € 9.405 € 8.764

Reservering voor Club € 5.516 € 5.832

Reservering Projecten € 5.890 € 4.897

Reeds toegezegde bedragen € 2.068 € 4.142

Vooruit ontv./nog te betalen € 675 € 0

€ 23.554 € 23.635

Baten Lasten

Contributie leden € 5.810 € 3.219

Drank zaalhuur in contributie € 1.467 € 2.355

Gift proj. leden uit contributie € 667 € 9.314

Inkomsten fundraising € 13.709 € 6.031

onvoorziene uitgaven € 652

  

Interest Bank € 21.571

Vooruit ontvangen € 0 € 81

€ 21.652 € 21.652

Eigen Vermogen

Stand 30-9-2019 € 9.405

Resultaat exploitatieoverzicht -€ 641

Stand 30-9-20 € 8.764

Clubreserveringen*

stand 30-9-2019 € 5.516

Reservering € 2.435

Mutatie -€ 2.119

Stand 30-9-2020 € 5.832

Reservering projecten

Stand 30-9-2019 € 7.958

Mutatie -€ 1.081

stand 30-9-2020 € 9.039

Afdracht Unie ( contributie )

Adm. + Organisatiekosten

Kosten fundraising 

Donaties aan Projecten

Resultaat

*clubreservering voor lustrum, friendshiplink/hospitality en speciale bijeenkomsten

Toelichting op de balans per 30-9-2020

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  Periode 01-10-2019 t/m 30-09-2020


