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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 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 (1) een budget goedgekeurd voor de or-
ganisatie en de uitreiking van de Carla Atzema Soroptimistprijs, (2)  
een wijziging van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd, (3) 
extra budget beschikbaar gesteld voor de toekenning van bijdra-
gen aan clubs ten behoeve School for Justice en (4)  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 ge-
vraagd 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,- uitgege-
ven, 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 bijzon-
dere prestatie hebben verricht (in de vorm van een werkstuk, voor-
dracht 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-Kok 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 Afge-
vaardigden 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 Soropti-
misme 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 op-
nieuw € 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 ge-
voerd met het bestuur van het Vrouwenstudiefonds en er is een 
bedrag van € 15.000,- uitgekeerd aan het studiefonds. 

–   Soroptimist Carla Atzemaprijs 
Een door het Algemeen Fonds in het leven geroepen werkgroep, 
bestaande uit Lydia Bongenaar (club Eindhoven; bestuurslid Alge-
meen Fonds), Helma Coolman (club Utrechtse Heuvelrug), Marion 
Meijs (club Zeist e.o.), Anne-Marie Vreman (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 gefinan-
cierd 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 Soroptimist, in 
leven lid van club Breda. Het geld is gelabeld als zijnde bestemd 
voor projecten van club Breda. 

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