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Inleiding
Soroptimisten streven naar een wereld waarin vrouwen en meisjes samen hun individuele en
collectieve mogelijkheden bereiken, ambities realiseren en een gelijke stem hebben in het
creëren van sterke, vreedzame gemeenschappen wereldwijd.
Soroptimisten inspireren actie en creëren mogelijkheden om het leven van vrouwen en
meisjes te veranderen door middel van een wereldwijd netwerk van leden en internationale
samenwerkingsverbanden.
Soroptimist International Club Scheveningen is een vereniging van beroepsmatig actieve
vrouwen uit alle lagen van de bevolking. Zij maakt deel uit van het wereldwijd netwerk van
Soroptimisten.
De werkwijze van Soroptimist International Club Scheveningen om haar doelstellingen te
behalen, wordt in dit beleidsplan beschreven.
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Doelstellingen

Doelstelling van de Vereniging Soroptimist International, Club Scheveningen
Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Club:
a. Het handhaven van hoge normen bij de uitoefening van beroep en functie en op
andere terreinen van het leven;
b. Het streven naar verwezenlijking van de rechten van de mens voor iedereen en in het
bijzonder naar het verbeteren van de (rechts)positie van de vrouw;
c. Het ontwikkelen van een geest van vriendschap en saamhorigheid tussen
soroptimisten van alle landen;
d. Het bevorderen van een geest van hulpvaardigheid en begrip voor de medemens;
e. Het bijdragen aan een goede internationale verstandhouding en wereldwijde
vriendschap;
Club Scheveningen is lid van Soroptimist International, Unie van Soroptimistclubs in
Nederland, Suriname en Curacao, verder te noemen “de Unie”. De Unie hanteert
onderstaande, meer uitgewerkte, programmadoelstellingen:
Programmadoelstellingen SI, Program Focus Objectives (PFO’s)
1. Armoede en discriminatie tegengaan door de sociale en economische gelijkwaardigheid
van vrouwen zeker te stellen.
2. Mensenhandel en alle andere vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.
3. Zeker stellen dat vrouwen en meisjes toegang hebben tot gezondheidszorg
4. Het ondersteunen van projecten en beleid ter verdrijving van HIV/AIDS, malaria en
tuberculose en andere ernstige ziektes.
5. Het verbeteren van de beschikbaarheid van schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen
en noodzakelijke voedingsmiddelen.
6. Het verminderen van de gevolgen van klimaatveranderingen en het betrekken van
duurzaamheid bij het maken van persoonlijke keuzes en het bepalen van
overheidsbeleid.
7. Vrouwen en meisjes steunen tijdens en na gewapende conflicten en rampen.
8. Het bevorderen van vreedzame oplossingen van conflicten, interculturele en interraciale
verdraagzaamheid en het veroordelen van genocide en terrorisme.
9. Het waarborgen van gelijkwaardige, levenslange toegang tot onderwijs en opleiding voor
vrouwen en meisjes.
10.De verdere opmars van vrouwen in management , politiek en beleidsvorming bevorderen.
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Bestuur en Commissies
Bestuur
Club Scheveningen heeft een bestuur bestaande uit:
President
Vice-President
Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
De werking van het bestuur wordt gereguleerd door de clubstatuten.
Elk verenigingsjaar worden 2 bestuursleden benoemd tot afgevaardigden van het bestuur
Elk verenigingsjaar worden 2 clubleden benoemd tot afgevaardigden van de leden
Commissies
Naast het bestuur zijn diverse commissies actief:
Kascommissie (2 leden)
Sociale Doelen commissie (4 leden)
Introductie commissie (4 leden)
Lief en Leedcommissie (3 leden)
Contactpersonen
Voor diverse (externe) activiteiten zijn contactpersonen binnen de club:
Ambassadeur
Contactlid M. Muntendamfonds
In en Om
Rescue
Archief
Webmasters
Sornieuws(brief)
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Werkzaamheden
Club Scheveningen tracht haar doelstellingen te bereiken door het jaarlijks organiseren van
club- en speciale bijeenkomsten volgens onderstaand algemeen activiteitenschema:
maand

Activiteiten

Oktober

Najaarsvergadering
Unie
Huishoudelijke
vergadering

Onderwerpen
huishoudelijke
vergadering

Levens/ inauguraties bestuu
werkrswiss
Bericht
eling
clublid
x

Bestuurswisseling en
jaarverslagen
Start
fondsenweringsactivite
iten (doorlopend tot
juni volgend jaar)
November Lezing en huishoudelijkeLezing werkveld door
vergadering
clublid of externe
spreker
Voorbereiding
fundraisingevent
Aanvragen
verdubbeling
fundraising indienen
(Alg.Fonds/SSA etc)
December Kerstviering
Januari
NieuwjaarsbijeeenkomstAandacht voor werving
en huishoudelijke
nieuwe leden;
vergadering
voorbereiding
fundraisingevent tbv
sociaal doel
Oproep indienen
voorstellen Sociaal
Doel komend
verenigingsjaar
Februari
Wintervergadering Unie Werkveld door clublid
Lezing en
of externe spreker
Huishoudelijke
evaluatie
vergadering
wintervergadering;
voorbereiding van
fundraisingevent in het
kader van het sociaal
doel;
start keuzeproces
nieuw Sociaal doel
komend jaar
Verzamelen ingediende
voorstellen Sociaal
Doel
Maart
Huishoudelijke
Werkveld door clublid
vergadering
of externe spreker
Lezing
Besluit over nieuw
Sociaal Doel
April
Verjaardag club
Diner + culturele

x

x

X

X

6

Mei

Huishoudelijkev
vergadering
Voorbereiding
zomervergadering
Juni
Landdag Unie
Huishoudelijke
vergadering
Lezing
Juli
Zomerreces
Augustus Zomerbarbeque in +
culturele excursie/
Zomeruitje
September Huishoudelijke
vergadering
Lezing

excursie
Fundraising event
de opbrengsten zijn
bestemd voor
Sociaal doel van dat
jaar
Presentatie nieuwe
bestuursleden;
evaluatie
fundraisingevent
Clublid of externe
spreker

Clublid of externe
spreker en/of
Presentatie over nieuw
Sociaal Doel en
fondsenwervingsactivit
eiten

X

x

X
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Sociaal doel en Fundraising
De Soroptimistclub Scheveningen beraadt zich jaarlijks over de keuze van een sociaal doel.
De keuze van een nieuw sociaal doel wordt door de Commissie sociale doelen voorbereid. De
Commissie Sociale Doelen bestaat uit minimaal 4 leden, waarvan 1 bestuurslid is. Deelname
kent een minimale zittingstermijn van 2 jaar met stilzwijgende verlening.
De Commissie Sociale Doelen begeleidt het keuzeproces voor een project dat in het volgende
verenigingsjaar als Sociaal Doel zal fungeren en gaat daarbij als volgt te werk:
1.
2.

3.
4.

door middel van een oproep aan de leden tot het indienen van voorstellen in januari;
Criteria waaraan het voorstel moet voldoen:
• Wat is het doel van het project?
• Hoe past dit project in de doelstelling van het Soroptimisme
• In welk werkgebied(en) past dit project?
• Door wie wordt het project gedragen?
• Wie wordt/worden met het project geholpen?
• Waar wordt het project uitgevoerd? (geografisch)
• Hoe wordt het project gefinancierd?
• Zijn er andere subsidiegevers?
• Waarvoor wordt binnen het project specifiek geld gevraagd?
• Hoeveel geld wordt gevraagd?
• Hoe komt het geld op de goede plek terecht?
• Wat is de juridische status van het project?
• Hoe is de relatie van de indiener van het voorstel tot het project?
• Wat kunnen clubleden nog meer doen dan geld inzamelen?
• Heb de indiener van het project een voorstel voor fondswerving?
het verzamelen van ingediende voorstellen in februari;
het voorleggen van een overzicht van ingediende voorstellen met stemadvies aan de
leden in maart;

In de clubvergadering van maart wordt door de leden een besluit genomen over:
1. de keuze van een project als Sociaal Doel
2. de omvang van het te werven bedrag
3. of het project een één-of tweejarige looptijd zal krijgen.
Fundraising voor het Sociaal doel vindt plaats door het organiseren van één of meerdere
speciale events (bvb: Lifestylebeurs, concerten) alsmede gedurende het gehele jaar door
middel van verkoop van loten, wijn, receptenboekjes, kaarten en kleinschalige etentjes bij
leden thuis.
Het beheer van de door fundraising bijeengebrachte gelden geschiedt conform de statuten
door de Penningmeester op een daartoe bij een in Nederland gevestigde bankinstelling
aangehouden rekening.
Indien door middel van fundraising of door ontvangst van giften, legaten of erfstellingen,
meer middelen worden ontvangen dan benodigd voor een gekozen project, zullen de leden in
de vergadering besluiten op welke wijze danwel voor welk project de middelen worden
aangewend, dit alles met inachtneming van de criteria zoals hiervoor projectvoorstellen zoals
hiervoor sub 2. omschreven.
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Nieuwe leden
Er is een introductie commissie actief, bestaande uit 3 clubleden en één bestuurslid.
Geïnteresseerden worden via het secretariaat van de Unie aangedragen of door één van de
leden of men meldt zichzelf aan. Vervolgens wordt er een ‘warm bad’ georganiseerd. Daarna
worden de namen van de aspirant leden doorgezonden aan de clubleden die binnen een
bepaalde tijd bezwaar tegen de kandidatuur kunnen maken. Vervolgens wordt een aspirant
lid uitgenodigd voor het bijwonen van een Clubvergadering.

Externe contacten
Regionale Soroptimistclubs
Via In en Om wordt jaarlijks de 10 december (rechten van de mens) bijeenkomst
georganiseerd. RESCUE organiseert uitjes voor de aangesloten clubs; met club
Voorburg/Rijswijk wordt het zomeruitje georganiseerd.
Internationale Friendshiplinks
De club onderhoudt externe contacten met een tweetal buitenlandse Soroptimist clubs:
Clubnaam
Skanderborg
Deakin-Melbourne

Land
Denemarken
Australië

De contacten bestaan uit het uitwisselen van Kerst- en nieuwjaarswensen en indien mogelijk
een bezoek van elkaars lustrumviering (Denemarken v.v.) . Over en weer worden slechts
bezoeken afgelegd als de afstand dat toelaat, meestal in combinatie met een vakantiereis
van een clublid.
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PR en Website
Clubambassadeur houdt zich bezig met PR van de club en projecten
Webmaster onderhoudt clubwebsite gekoppeld aan website van Landelijke Unie van
Soroptimistclubs
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