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Jaarverslag Unie  
 
Hoofdstuk Fondsen en Stichtingen 
 
Stichting Algemeen Fonds van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en 
de Nederlandse Antillen  
 
Algemeen 
 
Het Algemeen Fonds stelt zich conform haar statuten ten doel het (financieel) ondersteunen 
van de doelstellingen van het Soroptimisme. 
 
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 oktober tot en met 30 september.  
 
Het bestuur van het Algemeen Fonds vergaderde dit jaar zeven maal, te weten op 15 
november 2018 en in 2019 op 10 januari, 14 maart, 9 mei, 17 juli en 12 september en tijdens 
het beleidsweekend in het Gré Kellerhuis van 12 - 14 april. 
 
In de wintervergadering van februari 2019 zijn de jaarstukken 2018/19 goedgekeurd. Op de 
zomervergadering 2019 is door de Raad van Afgevaardigden (i) een budget goedgekeurd 
voor de organisatie en de uitreiking van de Carla Atzema Soroptimistprijs, (ii)  een wijziging 
van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd, (iii) extra budget beschikbaar gesteld voor de 
toekenning van bijdragen aan clubs ten behoeve School for Justice en (iv)  het financieel 
mandaat voor 2019/20 vastgesteld.  
 
Bijdragen aan clubprojecten  
 
Het Algemeen Fonds ontving dit jaar meer aanvragen van  clubs dan vorige jaren. Uiteindelijk 
zijn deze aanvragen allemaal geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Wel moest in een aantal 
gevallen gevraagd worden om een verbetering / aanvulling van de aanvraag of werd een 
beslissing aanvankelijk aangehouden in afwachting van de concrete resultaten van de 
fundraising door de betreffende clubs. In totaal werd € 42.550 aan clubs uitgekeerd ten 
behoeve van hun projecten, waarvan in totaal € 14.250 betrekking had op School for Justice.  
 

Club bedrag project 

Walcheren €     500 Por Eso, Peru 
Almere €  2.500 AFRIpads Malawi 
De Bilt Bilthoven €  3.000 AFRIpads Oeganda 
Hilversum €  3.000 School for Justice 
Haarlem €  3.000 School for Justice 
Zoetermeer €     400 Kafountine Senegal 2018 
Ede €  3.000 School for Justice 
Walcheren €  1.500 Por Eso, Peru 
Eindhoven €  3.000 Kumi Hospital, Oeganda 
‘s-Gravenhage €  3.000 School for Justice 
Voorburg-Rijswijk €  1.000 St. Leergeld 
West-Betuwe €  2.500 St. Palliatieve en Terminale Zorg 
Zeist  €  2.250 School for Justice 
Gouda €  3.000 Oxfam/Novib, Pakistan 
Almere €     500 AFRIpads Malawi 
Rotterdam €  2.500 Stichting Kruimeltje 
Friesland ZWH €  1.500 Stichting Fier Fryslan 
Merwekring €  2.000 Stichting Mukomeze, Rwanda 
Hoeksche Waard / 
IJsselmonde 

€  1.500 St. Habeje,  India 

Hoeksche Waard / 
IJsselmonde 

€ 1.500 Silent Work, Mauritanië 

Zoetermeer €    400 Kafountine Senegal 2019 



Flevoland € 1.000 Bijenproject Axum, Ethiopië 
 
Van het beschikbare budget van € 50.000 werd € 40.800 uitgegeven, waarvan € 12.500 (het 
maximum) ten behoeve van School for Justice. Van het op de Zomervergadering verleende 
extra mandaat van € 10.000 voor School for Justice werd € 1.750 uitgegeven. 
           
Andere giften 
 
Aan club Haarlem werd een bedrag van € 1.650 uitgekeerd voor de Gouden Stem: de in 2019 
gehouden pilot van een plan gericht op een het in leven roepen van een prijs voor leerlingen 
van het VMBO. De prijs wordt uitgereikt aan een of meer leerlingen die in het kader van het 
eindexamenvak maatschappijleer een bijzondere prestatie hebben verricht (in de vorm van 
een werkstuk, voordracht o.i.d.) op het gebied van mensenrechten. Dit bedrag was vorig jaar 
al in de jaarrekening opgenomen onder ‘nog te betalen giften’. 
 
Op verzoek van het Uniebestuur werd € 1.000 beschikbaar gesteld aan UN Women 
Nederland voor de website van Orange the World. 
 
Op aanvraag van Tonny Filedt is een bedrag van € 2.000 uitgekeerd aan de Nederlandse 
Vrouwenraad ten behoeve van de organisatie van Open Space 2019, Young Feminist 
Weekend. 
 
Een aantal aanvragen voor financiële bijdragen werd afgewezen omdat deze onvoldoende 
voldeden aan de doelstellingen van het Algemeen Fonds. 
 
Carla Atzema-Looman leerstoel voor mensenrechteneducatie 
 
Nadat Prof. Felisa L. Tibbitts per 1 januari 2017 was aangesteld bij de Universiteit Utrecht op 
de ‘Carla Atzema-Looman leerstoel voor mensenrechteneducatie’ heeft zij op 23 oktober 
2017 haar oratie uitgesproken in het Academiegebouw in Utrecht in aanwezigheid van vele 
Soroptimisten. In 2018 is een aanvraag gedaan om aan haar leerstoel het predicaat 
“UNESCO-leerstoel” te verlenen. In verband daarmee is de toegezegde financiering van de 
leerstoel door het Algemeen Fonds, met instemming van de Raad van Afgevaardigden op de 
Zomervergadering 2018, met een jaar verlengd (derhalve tot en met kalenderjaar 2022). Het 
predicaat is inmiddels ook daadwerkelijk verleend. In  het afgelopen jaar woonde Felisa 
diverse bijeenkomsten van Soroptimisten bij. 
   
Muziek 
 
Ook dit jaar heeft het Algemeen Fonds in het kader van een sponsorovereenkomst € 15.000 
aan Classic Young Masters (CYM) betaald en het steunt zo twee jonge talentvolle muzikale 
vrouwen in hun ontwikkeling. De sponsorovereenkomst is in 2017 met drie jaar verlengd 
(2018 t/m 2020). Op alle uitingen van CYM (website, nieuwsbrieven, programmaboekjes) is 
het logo van het Soroptimisme te zien en op banners bij concerten worden wij als sponsor 
genoemd. Bij een aantal optredens verzorgd door CYM waren Soroptimisten aanwezig.  
 
Het Algemeen Fonds is nog op zoek naar een nieuwe bestemming voor de viool en de 
strijkstok die in haar bezit zijn.  
 
Unie 
 
Het via de Unie geïncasseerde bedrag van € 4,50 per lid is door het Algemeen Fonds aan de 
Unie ter beschikking gesteld conform het daartoe in de Zomervergadering van 2016 genomen 
besluit (dit besluit geldt voor drie jaar waarvan boekjaar 2018/2019 het laatste was).   
  



Marie Muntendam Fonds 
 
Het Marie Muntendam Fonds heeft in het lopende boekjaar opnieuw € 15.000,- van het 
Algemeen Fonds ontvangen. Dit op basis van een afspraak die de periode t/m boekjaar 
2020/2021 dekt. 
 
Vrouwenstudiefonds 
 
Het Algemeen Fonds wil graag vorm geven aan de doelstelling het ondersteunen van studie 
door vrouwen. Daarvoor is overleg gevoerd met Stichting Vrouwenstudiefonds Oost-Europa. 
Deze stichting richtte zich tot voor kort uitsluitend op kandidaten uit landen van het 
voormalige Oostblok. De naam en beperkte doelstelling verhinderden de door het AF 
beoogde samenwerking omdat het Algemeen Fonds een ruimere doelgroep wil bedienen. In 
overleg is besloten dat de stichting haar statuten aanpast en daarbij ook haar naam wijzigt. 
De stichting heet thans Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten. Er is tweemaal overleg 
gevoerd met het bestuur van het Vrouwenstudiefonds en er is een bedrag van € 15.000 
uitgekeerd aan het studiefonds.  
 
Carla Atzema Soroptimistprijs 
 
Een door het Algemeen Fonds in het leven geroepen werkgroep, bestaande uit Lydia 
Bongenaar (club Eindhoven; bestuurslid Algemeen Fonds), Helma Coolman (club Utrechtse 
Heuvelrug), Marion Meijs (club Zeist e.o.), Anna-Marie Vreeman (club Ede; bestuurslid 
Uniebestuur en Algemeen Fonds) en Fifi Visser (club Middelburg),  heeft het afgelopen jaar 
enorm hard gewerkt aan de opzet en organisatie van de Carla Atzema Soroptimistprijs. De 
prijs van € 25.000 en de organisatie en uitreiking daarvan wordt gefinancierd door het 
Algemeen Fonds.  De prijs is bedoeld voor een journalistieke publicatie waarin de maker zich 
aanwijsbaar sterk maakt voor de positie van vrouwen en zal in april 2020 voor het eerst 
worden uitgereikt.  
 
Legaat 
 
Het Algemeen Fonds heeft een legaat ter grootte van € 10.000 aanvaard, afkomstig uit de 
nalatenschap van een in leven lid van club Breda. Het geld is gelabeld als zijnde bestemd 
voor projecten van club Breda.  
 
Bestuur 
 
Het bestuur bestond in het jaar 2018/2019 uit  
Adrienne Vrisekoop (voorzitter)  
Hanneke Ester (penningmeester)  
Marianne Evers (secretaris) 
Lydia Bongenaar  
Sija van Mourik  
Lyda Smits 
Margreet Voorsluijs 
Anna-Marie Vreman (namens UB, vice voorzitter).  
  



Per 1 oktober 2019 is het bestuur samengesteld als volgt: 
 

Naam club functie Benoemd 
tot 

termijn 

Sija van Mourik Amsterdam CW voorzitter 30.9.2020 2e 
Hanneke Ester Apeldoorn penningmeester 30.9.2021 1e 
Marianne Evers De Bilt 

Bilthoven 
secretaris 30.9.2020 1e 

Lydia Bongenaar Eindhoven  28.2. 2020 1e 
Lyda Smits Almere  30.9.2021 1e 
Margreet Voorsluijs Merwekring  30.9.2021 1e 
Anna-Marie Vreman Ede namens UB, vice  vz.    
Marianne Wehmeijer Haarlem  30.9 2022 1e 

 
Klachten 
 
Er zijn  in de afgelopen periode geen klachten ontvangen. 
 
Beleggingsbeleid 
 
Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleggingen voor de langere termijn (5 jaar en 
langer). De doelstelling is het zoveel mogelijk in stand houden van het vermogen, voor inflatie 
gecorrigeerd, waarbij de opbrengsten beschikbaar zijn voor de activiteiten van het Algemeen 
Fonds. Ter waarborging van een effectief en efficiënt toezicht op de ABN Amro is een 
beleggingscommissie ingesteld. Deze beleggingscommissie heeft periodiek (minimaal 2 keer 
per jaar) namens het bestuur overleg met de ABN Amro. Het profiel van de beleggingen is 
Matig defensief, belangrijk thema bij de keuze van de selectie van de beleggingen is 
Duurzaamheid. Op kwartaalbasis geeft  de ABN Amro inzicht in de samenstelling van de 
effectenportefeuille per ultimo van het kwartaal alsmede van de mutaties hierin (portefeuille 
overzichten). Hiermee kan worden beoordeeld dat het vermogensbeheer binnen de richtlijnen 
geschiedt. Tevens rapporteert de ABN Amro de performance tegenover de gekozen 
benchmark. Het beleggingsbeleid is in 2017 aangepast. 
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

BALANS PER 30 SEPTEMBER 2019
(voor resultaatverdeling)

30-9-2019 30-9-2018
ACTIVA € €

Financiële vaste activa 1.
Effecten 1.560.751 1.710.866

Vlottende Activa

Vorderingen

Overige vorderingen 2. 191 2.690

Liquide middelen 3. 475.028 428.016

2.035.970 2.141.572
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

30-9-2019 30-9-2018
PASSIVA € €

Eigen vermogen 4.
Algemene reserve 2.127.490 2.305.024
Saldo baten en lasten boekjaar -102.282 -177.534

2.025.208 2.127.490

Kortlopende schulden 5.

Overige schulden 10.762 14.082

10.762 14.082

2.035.970 2.141.572
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018/2019 2017/2018
€ €

Baten
Jaarlijkse afdracht van de leden 6. 13.608 13.302
Legaat 10.000

23.608 13.302
Lasten
Algemene kosten 7. 14.522 11.862

Exploitatie kosten 8. 153.144 192.648

167.666 204.510
Saldo positief/negatief resultaat -144.058 -191.208

Financiële baten en lasten 9. 41.776 13.674

Saldo baten en lasten boekjaar -102.282 -177.534

Het saldo van baten en lasten wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Aansluiting eigen vermogen:
Eigen vermogen voorgaand jaar 2.127.490 2.305.024
Saldo van baten en lasten -102.282 -177.534

Eigen vermogen huidig jaar 2.025.208 2.127.490
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs te Amsterdam
Kamer van Koophandel 41197075

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAAR REKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van BW 2:9 en de Richtlijnen voor 
Jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven (RJk C1).

De jaarrrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Personeelsleden
Bij de Stichting waren in 2018/2019 geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PAS SIVA

Financiële vaste activa

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid van de vorderingen worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen  

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije  
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd door verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten 
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening 
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

Overige voorzieningen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
Baten worden  verantwoord in het jaar waarin de bijdragen zijn ontvangen.
Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten

De rentebaten- en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
rente-opbrengsten en - lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De Stichting is vrijgesteld voor de afdracht van belastingen. De Stichting heeft een ANBI-status
en is daardoor vrijgesteld van successierechten.
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30-09-2019

ACTIVA 

30-9-2019 30-9-2018
€ €

 1. FINANCIELE VASTE ACTIVA

Overige effecten

Beleggingsportefeuille 1.560.751 1.710.886

Overige effecten

Opgaaf ABN Amro per 30-09-2019 1.729.229 1.804.457

Af: ongerealiseerde resultaten -166.612 -69.592

Aankoopwaarde 1.562.617 1.734.865

Af: voorziening lagere marktwaarde -1.866 -23.999

Totaal effecten 1.560.751 1.710.866

De beleggingsportefeuille is ontvangen vanuit de erfenis van Mevrouw C.H. Atzema-Looman en bestaat 
uit twee portefeuilles. De strategie van beide portefeuilles is defensief. Het beheer van de 
beleggingsportefueilles wordt uitgevoerd door ABN AMRO.

De beleggingsportefeuilles zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per
30 september 2019.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen

Nog te ontvangen entreegelden -            -            
Overige vorderingen 191 190
Vooruitbetaald reiskosten hoogleraar 2018 Q4 -            2.500

Nog te ontvangen bedragen 191 2.690

De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

30-9-2019 30-9-2018
€ €

3. Liquide middelen

ABN AMRO Charitas spaarrekening 43.57.99.517 11.691 54.971
ABN AMRO Vermogensbeheer rekening 43.56.46.095 437.221 334.982
ABN AMRO Vermogens Spaarrekening 47.71.70.005 -            3.337
ABN AMRO Bestuurrekening 48.08.55.277 21.034 4.440
ING Zakelijke rekening 363077 4.942 30.146
ING Vermogen Spaarrekening 363077 140 140

475.028 428.016

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

4. Eigen Vermogen

Algemene reserve 2.127.490 2.305.024
Saldo baten en lasten boekjaar -102.282 -177.534

2.025.208 2.127.490
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

5. Kortlopende schulden
30-9-2019 30-9-2018

€ €
Overige schulden

Nog te betalen accountantskosten 6.500 6.000        
Nog te betalen administratiekosten 1.635 1.636        
Handelscrediteuren -            204           
Hoogleraar honorarium 2.409 4.592        
Nog te betalen rekening courant Unie 218 -            
Nog te betalen overige giften -            1.650        

Nog te betalen bedragen 10.762 14.082

De overige schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Contract hoogleraar

Het Algemeen Fonds heeft een niet in de balans opgenomen verplichting ten aanzien van het contract
met hoogleraar mw. F.L. Tibbitts. Dit contract is aangegaan per 1-1-2017 en heeft een looptijd
van 6 jaar (einddatum 31-12-2022). De jaarlijkse bijdrage heeft een hoogte van ca. € 55.000,-.

Contract Classic Young Masters

Het Algemeen Fonds heeft een niet in de balans opgenomen verplichting ten aanzien van het contract
met Classic Young Masters. Dit contract is aangegaan per 13-9-2015 voor een periode van drie jaar en
is op 19-11-2017 verlengd met drie jaar (einddatum 31-12-2020). De jaarlijkse bijdrage is € 15.000,-.
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 20 18/2019

2018/2019 2017/2018
€ €

6. Baten

Bijdragen Algemeen Fonds 13.608 13.302
Legaat 10.000 -

23.608 13.302

Lasten

7. Algemene kosten

Overige bestuurskosten 5.586 3.704
Accountantskosten 7.303 6.403
Administratiekosten 1.633 1.755

14.522 11.862

8. Exploitatiekosten

MMF 15.000 15.000
Vrouwenstudiefonds 15.000 -
Bijdragen sociale projecten & giften clubs 42.550 28.400
Leerstoel hoogleraar mw F.L. Tibbitts 48.986 58.066
St Classic Young Masters 15.000 15.000
Giften aan Unie van Soroptimistenclubs 13.608 73.757
Overige giften 3.000 2.425

153.144 192.648

9. Financiële baten en lasten

Opbrengst effecten 41.364 13.050
Bankrente 412 624

Totaal financiële baten en lasten 41.776 13.674

Specificatie opbrengst effecten
Gerealiseerde verkoopresultaten 252 -7.417
Ontvangen dividend 40.484 34.838
Voorziening lagere marktwaarde 22.132 6.908
Kosten beheer effecten -21.504 -21.279
Totaal opbrengst effecten 41.364 13.050
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 30 november 2019

S. van Mourik, voorzitter A.M.T. Vreman, vice-voorzitter
w.g. w.g.

M.F.A. Evers, secretaris J.M. Ester, penningmeester 
w.g. w.g.

A.J.B.M. Bongenaar M. Wehmeijer
w.g. w.g.

M.C. Voorsluijs A.M.M. Smits
w.g. w.g.
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Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimis tclubs te Amsterdam

OVERIGE GEGEVENS

1. Controleverklaring van de onafhankelijke account ant

Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen wij naar de
hierna opgenomen controleverklaring.

2. Statutaire regeling winstbestemming

De statuten voorzien niet in een bepaling over de winstbestemming.

3. Saldo resultaat over het boekjaar 2018/2019

Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten te verplaatsen naar het eigen vermogen.

4. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen geweest na balansdatum.

5. Beleggingen

De beleggingen worden beheerd en uitgevoerd conform het Uitvoeringsplan 2014 vanuit het
Beleggingsstatuut. Het beleggingsbeleid is aangepast in 2017.
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