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Stichting Algemeen Fonds 

–   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 14 november 2019 en in 2020 op  
21 januari, 12 maart, 14 mei, 7 juli en 28 september. Het voor- 
genomen beleidsweekend vond geen doorgang vanwege de 
maatregelen in verband met de door het Covid 19 - Coronavirus 
veroorzaakte pandemie. Hierdoor vonden de vergaderingen met 
ingang van maart 2020 digitaal plaats. In november 2019 werd 
tijdens een samenzijn met het Uniebestuur én Felisa Tibbitts 
afscheid genomen van Adrienne Vrisekoop (vertrouwenspersoon 
van Carla Atzema) waarbij uitvoerig werd stil gestaan bij haar  
belangrijke rol bij de ontwikkelingen binnen het Algemeen Fonds 
na het ontvangen van de erfenis van Carla.  Na het uitbreken  
van de Corona pandemie kwam het bestuur alleen nog één keer 
informeel fysiek bij elkaar; tijdens een lunch werd stil gestaan bij 
het afscheid van Sija van Mourik als voorzitter per 1 oktober 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In de wintervergadering van februari 2020

-  zijn de jaarstukken 2019/20 goedgekeurd;
-    werd Lydia Bongenaar herbenoemd voor een tweede termijn van 

drie jaar ingaande 1 februari 2020;. 
-    ging de Raad van Afgevaardigden akkoord met: 
   •  een verzoek van het Algemeen Fonds aan de Universiteit van 

Utrecht om de leerstoel Mensenrechteneducatie voor 0.4 fte en 
de verlenging van de benoeming van prof. F.L.Tibbitts in die  
leerstoel te verlengen voor de periode van 1 januari 2022 tot en 
met 31 december 2026; 

   •  de financiering door het Algemeen Fonds van de verlengde  
leerstoel als in de onderbouwing bij dit besluitstuk  
(Toelichting bij verzoek om verlenging Soroptimist Leerstoel  
van Prof. F.L. Tibbitts) beschreven;  

   •  het machtigen van het bestuur van het Algemeen Fonds middels 
het aangaan of wijzigen van contracten uitvoering te geven aan 
de door de RvA genomen besluiten ter zake de looptijd, reikwijdte 
en honorering van de leerstoel.

Lydia Bongenaar hield een voordracht over (de voorbereidingen 
voor) de uitreiking van de 1e Carla Atzema Soroptimist prijs.  

Tijdens de digitaal gehouden Zomervergadering 2020 is door de 
Raad van Afgevaardigden  het financieel mandaat voor 2020/21 
vastgesteld. 
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–   Bijdragen aan clubprojecten  
Ondanks het feit dat de fundraising bij clubs vanaf half maart 
grotendeels stil viel door de Corona maatregelen, ontving het 
Algemeen Fonds nog een substantieel aantal aanvragen.   
 
Van het beschikbare mandaat van € 50.000,- werd in totaal   
€ 37.085,- uitgekeerd ten behoeve van 17 clubs en hun projecten, 
waarvan in totaal € 1.870,- betrekking had op School for Justice.  
(Ter vergelijk: in 2018/29 werd aan 21 clubs in totaal € 42.550,-  
uitgekeerd, waarvan in totaal € 14.250,- betrekking had op  
School for Justice.)

club   bedrag         project

Almere   € 3.000,-    Het Oranjehuis
De Bilt Bilthoven  € 3.000,-   Connect by Music
Wassenaar / Voorschoten  €    750,-   School for Justice
Mozaïk Limburg  €    750,-   She Decides
Ede   € 3.000,-   Kibeho, Rwanda
Beneden Maas  € 1.000,-   St. Wenzi
Beneden Maas  €    500,-   My Book Buddy, Kenia
Groningen Oost  € 1.040,-   St. Almani (Tanzania)
Groningen Oost  € 1.120,-   School for Justice
Eindhoven  € 3.000,-   St. Kledingbank  
        Eindhoven
Apeldoorn  € 3.000,-   St. Kushi Kids Ned. 
Hoeksche Waard / 
IJsselmonde  € 1.000,-   Wijnand Noordhoek   
        Foundation
Hoeksche Waard /
IJsselmonde  € 1.000,-   St. Hubeje
Hoeksche Waard /
IJsselmonde  € 1.000,-    St. Dr Mukwege  
        Foundation
Rhenen-Veenendaal  € 2.000,-   St. Rescue Baby Gambia
Assen   € 2.750,-    St Maarten Hulpactie   
        Hurricane Irma
Almelo   € 1.975,-   Ninos de Guatemala
Amersfoort  € 3.000,-   ASAP (Burkina Fasso)
Rotterdam-Schieland   €   800,-   St Asian Foundation   
        (Mongolie)
Bussum   € 3.000,-   St The Bridge to Hope
Zoetermeer  €   400,-   St Kafountine
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–   Corona acties 
Teneinde de clubs te stimuleren in actie te komen om lokaal de 
gevolgen van de Corona- crisis te verzachten, en in verband met 
de uit de Corona-maatregelen voortvloeiende beperkingen voor 
fundraising door de clubs,  heeft het bestuur van het AF besloten 
om - gebruikmakend van de vrije bestedingsruimte van € 50.000,- 
-  een bedrag van  € 500,- per club beschikbaar te stellen.  
Uiteindelijk werden de aanvragen van 56 clubs gehonoreerd. 
Clubs Bennekom & Beekdal en Leiden kregen ieder een extra  
bedrag van € 1.000,- als prijs voor hun prachtige actie. Met deze 
actie was in totaal € 30.000,- gemoeid. 
 
Voorts heeft het bestuur onder de titel ‘noodhulp’ aan de clubs 
Paramaribo en Curaçao ieder € 5.000,- beschikbaar gesteld om  
lokaal de gevolgen van de Corona crisis te bestrijden. Dit geld 
werd toegekend nadat deze clubs zeer grondig onderbouwde 
plannen hadden ingediend voor de besteding daarvan.  

–   Andere giften 
Op aanvraag van Tonny Filedt is een bedrag van € 2.000,-  
uitgekeerd aan de Nederlandse Vrouwenraad ten behoeve van  
de organisatie van Open Space 2020, Young Feminist Weekend.

–   Carla Atzema-Looman leerstoel voor mensenrechteneducatie 
Per 1 januari 2017 is Prof. Felisa F.L. Tibbitts voor een periode  
van vijf jaar (t/m 31 december 2021) aangesteld bij de Universiteit 
Utrecht op de ‘Carla Atzema-Looman leerstoel voor mensen-
rechteneducatie’.  In 2018 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), zulks in verband 
met een aanvraag (welke is toegekend) om aan deze leerstoel het 
predicaat “UNESCO-leerstoel” te verlenen. Teneinde een eventuele 
procedure tot herbenoeming voor een tweede periode van vijf 
jaar, ingaande 1 januari 2022, in gang te kunnen zetten, zijn op  
verzoek van het bestuur in de Wintervergadering 2020 door  
de Raad van Afgevaardigden de hierboven genoemde besluiten 
genomen. In het afgelopen jaar woonde Felisa diverse bijeen-
komsten van Soroptimisten bij. Tevens werd een tweetal webinars 
gehouden waar (ook) Soroptimisten aan konden deelnemen.

–   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 jonge talentvolle musici in hun 
ontwikkeling. 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.  De (verlengde) sponsorovereenkomst loopt van 2018 
t/m 2020. Het bestuur heeft besloten de sponsoring van CYM na 
2020 niet voort te zetten. Het Algemeen Fonds is nog op zoek naar 
een nieuwe bestemming voor de viool en de strijkstok, die in haar 
bezit zijn. 
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–   Unie 
De termijn gedurende welke het Algemeen Fonds het via de  
Unie geïncasseerde bedrag van € 4,50 per lid aan de Unie ter  
beschikking stelde conform het daartoe in de Zomervergadering 
van 2016 genomen besluit eindigde per 30 september 2019. De dit 
jaar ontvangen bijdrage was dus verder niet gelabeld. 

–   Marie Muntendam Fonds 
Het Marie Muntendam Fonds heeft 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 werd  
de afgelopen jaren overleg gevoerd met de Stichting Vrouwen- 
studiefonds Soroptimisten (voorheen: Stichting Vrouwenstudie-
fonds Oost-Europa). Het overleg is dit jaar voortgezet en evenals 
vorig jaar is een bedrag van € 15.000,- uitgekeerd aan het studie-
fonds. 

–   Soroptimist Carla Atzemaprijs 
In 2020 vond de uitreiking van de 1e Carla Atzema Soroptimist-
prijs plaats. De prijs van € 25.000,- en de organisatie en uitreiking 
daarvan worden gefinancierd door het Algemeen Fonds.  De prijs 
is bedoeld voor een journalistieke product waarin de maker zich 
aanwijsbaar sterk maakt voor de positie van vrouwen. 
De opzet en organisatie was in handen van 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 Vreman (club Ede; bestuurslid Uniebestuur 
en Algemeen Fonds) en Fifi Visser (club Middelburg). De uitreiking 

kon in april geen doorgang vinden vanwege de Corona maat- 
regelen. De uitgestelde uitreiking vond plaats op 2 juli; vanwege 
de Corona maatregelen in aangepaste vorm. Via een live stream 
zagen belangstellenden hoe in Pakhuis de Zwijger door Unie- 
president Anna-Marie Vreman de 1e Carla Atzema Soroptimistprijs 
en door jury voorzitter Adelheid Roosen een blijvende herinnering 
werden uitgereikt aan Hasna El Maroudi en Clarice Gargard,  
de makers van Lilith Magazine.  De tweede prijsuitreiking zal 
plaatsvinden in 2022. 

–    Program Focus Reports 
Voor het eerst in haar bestaan werden – via de Unie – door het 
Algemeen Fonds PFR’s ingediend, en wel met betrekking tot (i)  
de leerstoel mensenrechteneducatie aan de Universiteit 
Utrecht,(ii) de Carla Atzema Soroptimistprijs en (iii) de zes jaar 
sponsoring van Classic Young Masters. Een PFR met betrekking tot 
de Corona actie volgt nog.

–    Werkconferentie 
Tijdens de werkconferentie in november 2019 werd een workshop 
gehouden over het aanvragen van bijdragen door clubs voor pro-
jecten, waarvoor zij zelf aan fundraising doen. Al dan niet als gevolg 
hiervan werd het Algemeen Fonds het afgelopen jaar ook bena-
derd door clubs, die dat de afgelopen jaren niet deden. In het kader 
van de Corona –actie was dit in een nog grotere mate het geval.  

–    Legaat 
Het Algemeen Fonds heeft een legaat ter grootte van € 10.000,- 
aanvaard, afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw A.J. 
Onderdenwijngaard, in leven lid van club Wassenaar. Het geld is 
gelabeld als zijnde bestemd voor projecten van club Wassenaar. 
Op voordracht van de club is het bedrag door het bestuur van het 
Algemeen Fonds toegekend aan School for Justice.  
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Samenstelling bestuur Stichting Algemeen Fonds 2019–2020

Functie Naam / Functionaris Club

Voorzitter Sija van Mourik Amsterdam-Centrum/West
Penningmeester Hanneke Ester Apeldoorn
Secretaris, aanvragen clubs Marianne Evers De Bilt-Bilthoven
Carla Atzemaprijs & P.R. / comm. Lydia Bongenaar  Eindhoven
Studiefonds en Muziek (CYM) Lyda Smits Almere 
UB, vice vzt. & Carla Atzemaprijs Anne-Marie Vreman  -

De herbenoeming van Marianne Evers per 1 oktober 2020 en de  
benoeming van Marianne Morren (club Zeist) per 1 oktober 2020 
konden tijdens de Zomervergadering 2020 niet worden geformali-
seerd, vanwege het digitale karakter van de vergadering. Marianne 
Morren draait informeel met het bestuur mee sedert juli 2020.

–   Klachten 
Er zijn in de afgelopen periode geen klachten ontvangen.
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