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In november 2019 sloten we het jaar met als thema ‘Uitpakken’ af en luidde het 
bestuur het thema ‘Vrijheid’ in door tijdens de bestuurswisseling allerlei ‘oranje’ 
gekleurde hapjes te serveren. De kleur oranje was gekozen omdat dit aansluit bij 
‘Orange the World’, Stop geweld tegen vrouwen  
 
Onze club telt momenteel 31 leden, nadat er tijdens de bestuurswissel 3 nieuwe 
leden zijn geïnaugureerd. Het bestuur van onze club bestaat momenteel uit vier 
Soroptimisten. 
 
Op 25 mei 2019 vierden wij ons 12e lustrum.  
In dit kader zijn we begonnen om ons archief te digitaliseren en ordenen. 
 
Ons goede doel van het afgelopen jaar was ‘School for Justice’.  
Gedurende het jaar organiseerden wij diverse fondsenwervings-activiteiten. 
Hoogtepunten waren het benefiet-concert op 5 april en de film-vertoning in Figi.  
De netto opbrengst voor het goede doel, de School for Justice, bedroeg € 9000,--.  
  
De verschillende activiteiten werden in goede harmonie, met grote flexibiliteit en 
soms op korte termijn georganiseerd. We werkten samen met zusterclubs Utrechtse 
Heuvelrug en De Bilt/Bilthoven. 
 
Tijdens onze maandelijkse avonden stond dit jaar steeds een ander aspect van 
‘UITPAKKEN’ centraal. 
 
BESTUUROVERDRACHT 11 oktober 2018 

Net als vorig jaar vond de bestuursoverdracht plaats op de locatie Binnenbos op 

Hoogkanje , vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd. We bespraken de 

financiële resultaten van de club en de Stichting.  

De nieuwe presidente Marianne onthulde het nieuwe thema UITPAKKEN; 

Er werden 3 nieuwe leden geïnstalleerd. De kersverse leden nodigden  ons  meteen 

door een wat -is- van wie-raadsel-spel  uit hen beter te leren kennen. 

In november vulde de activiteitencommissie het jaarthema UITPAKKEN  in door stil 
te staan bij ons zelf: Laat jezelf zien!  
Doel is om elkaar beter te leren kennen, want we starten weer met een nieuw 
Sorren-jaar en hebben er 3 mooie nieuwe leden bij! 
 
In december hadden we een lezing over de bitcoin. Van een expert crypto currencies 
bij ING, ontvingen wij uitleg over de werking van de bitcoin en andere crypto 
currencies.  
 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari waren wij te gast bij bij onze voorzitter 

en vertelden we elkaar aan de hand van een baby-foto een ‘PAKKEND’ verhaal over 

onszelf. 



Ook hebben we in januari, net als voorgaande jaren, een lunch van de SNDVU 
(stichting daklozen in Utrecht) gesponsord. 
 
In februari vertelde een bestuurslid ons vanuit haar vak en interesse hoe je kan 

‘INPAKKEN EN VERPAKKEN’  met taal en liet een aantal aspecten de revue 

passeren vanaf de Griekse oudheid tot Rotterdamse rap, met een  interactieve 

opdracht. 

 
Begin maart organiseerden wij de jaarlijkse beroepenmarkt, waar wij als 
Soroptimisten samen met drie Rotary clubs met middelbare scholieren in gesprek 
gaan over ons werk, om hen daarmee te helpen bij hun studiekeuze. Het streven 
naar verjonging van de groep voorlichters is voortgezet. 
 
Vlak daarna, in maart,  was het thema‘TEVEEL UITGEPAKT! En stonden wij stil bij 
Burn Out of liever Burn Out voorkomen. 
 

In april was het thema ‘VERPAKKEN!’. Annet Scheringa leerde ons meer over 

StoryTelling.  

Op 25 mei 2019 vierden we ons 60-jarig jubileum met tochten te water, te land en 

over de luchtbasis: 

Varen in de historische binnenstad van Amersfoort Fietsen naar Vliegbasis 

Soesterberg: excursie Borrel en diner in Bilthoven 

We beleefden een dag vol historie en natuur en cultuur en muziek, cabaret en een 

terugblik op de afgelopen 60 jaar. 

Ook de koffer met geschenken van eerdere lustra werd geopend. Tijdens het 

lustrumdiner vertelde ons oudste lid een aantal mooie anekdotes uit het verleden. 

Ook genoten we van een lustrum cabaret en een speciaal lustrum lied. 

We hebben onze geschiedenis wel geschreven, al blijven er paden die voor ons nog 

niet zichtbaar zijn. Dat zorgt voor genoeg stof voor de volgende 60  jaar. 

 
Tijdens onze juni bijeenkomst was het thema ‘RUSTIG UITPAKKEN’. Na een 

intensief project met fondsenwerving en een spetterend lustrum, had de 

Activiteitencommissie een rustige avond in petto. 

Een van de leden hield een levensbericht. Vervolgens verkochten wij tijdens de 

borrel onze gelezen boeken aan elkaar voor het goede doel. 

In juli en augustus hadden we ‘zomerbijeenkomsten’, vanwege de vakantietijd richten 

we onze bijeenkomsten dan iets anders in. 

in juli  was er de fietstocht op vliegbasis Soesterberg. Wij zagen onder meer 

bijzondere bijen:  

In augustus bezochten wij kasteel Amerongen met daarna gezamenlijk eten. 



Vanaf augustus kwam een aantal aspirant-leden kennismaken. We verkeerden in de 

luxe positie dat er 6 gegadigden waren voor deze kennismaking. Omdat we voorkeur 

hebben voor jongere nieuwe leden hebben we besloten om kandidaten te benaderen 

op volgorde van leeftijd: de jongste eerst etc.  

In september hadden wij een werkbezoek bij Mijngroenehuis. Een van de leden 

vertelde over haar werk en gaf ons tips over energie besparen en energie opwekken. 

Ook vertelde ze over Mijngroenebedrijf dat Zeist helpt om energiebewust te 

ondernemen. 

In oktober hebben we nog een fundraising activiteit georganiseerd: Samen met de 

Soroptimisten-clubs Utrechtse Heuvelrug en Bilthoven/de Bilt hebben we 130 kaarten 

voor de film verkocht en zijn er 100 chocolade-harten verkocht. De film Sold over 

kinderprostitutie werd op initiatief van onze landelijke organisatie vertoond om 

aandacht te vragen voor de positie van vrouwen en meisjes speciaal op deze dag. 

Deze datum was gekozen omdat het op 11 oktober wereldmeisjesdag was.  

Vanwege deze fundraising activiteit is onze bestuurswissel verplaatst naar 14 

november. Dan staan de financiële verantwoording en decharge van zowel het 

bestuur van de giftenstichting als van het algemene Zeister bestuur en de 

bestuursoverdracht. 

 

Wij kunnen met elkaar terugkijken op een gezellig en succesvol jaar! 

 


