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ALGEMEEN 

De Stichting Service Soroptimistclub Zeist is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 41265078. De Stichting heeft ANBI status en is geregistreerd onder RSIN nummer 
804585611 met als vestigingsplaats Driebergen. Dit betekent dat giften aan de stichting fiscaal 
aftrekbaar zijn. 

Het doel van de stichting is: Betere kansen en meer gelijkheid voor vrouwen en meisjes. 

De jaarverslagen en financiële verantwoording van de stichting zijn te vinden op 
https://www.soroptimist.nl/nl/onze-clubs/midden-nederland/zeist-e-o/. 

 

JAARPLAN 2018-2019 

Het bestuur heeft kennisgenomen van de voorstellen van de projectencommissie van de 
Soroptimistclub Zeist e.o. Besloten is in de loop van 2018-2019 uitgaven te overwegen voor in elk 
geval: 

- School for Justice  
- Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht 

 

INKOMSTEN 

In het boekjaar 2018-2019 is € 960 binnengebracht uit de jaarlijkse bijdragen van de leden van de 
Soroptimistclub Zeist (30 euro per persoon).  Uit periodieke schenkingen is een bedrag van € 1240 
binnen gekomen.  Er zijn diverse activiteiten georganiseerd, een concert (opbrengst € 6140,55), 
wijnverkoop (opbrengst € 1255,53) en een boekverkoop (opbrengst € 170). 

 

UITGAVEN: School for justice 

Vanuit de Stichting is €9000 gedoneerd aan ons hoofddoel de School for Justice, een project dat 
omarmd is door de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao. School for Justice 
leidt slachtoffers van commerciële seksuele uitbuiting in India en Nepal op tot advocaat, journalist, 
juridisch maatschappelijk werker of politie agent om het systeem van binnenuit te veranderen en zo 
straffeloosheid rondom kinderprostitutie te bestrijden. Daarnaast spelen een aantal van hen een 
actieve rol  in een campagne om aandacht te vragen voor de problematiek. Dit doel sluit goed aan bij 
het algemene doel van de stichting en het gedachtegoed van de Soroptimisten, namelijk betere 
kansen en meer gelijkheid voor vrouwen en meisjes. Meer informatie over het project School for 
Justice is hier te vinden.  

 

UITGAVEN: Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht 

De Stichting ondersteunt sinds een aantal jaar de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen 
Utrecht (SNDVU) bij de organisatie van de Nieuwjaarslunch voor hun cliënten, zowel financieel als 

https://www.soroptimist.nl/nl/onze-clubs/midden-nederland/zeist-e-o/
https://www.freeagirl.nl/werkwijzen/speciale-programmas/school-for-justice/


met hand- en spandiensten. Opnieuw is een bedrag ter beschikking gesteld van deze Stichting voor 
de organisatie van de nieuwjaarslunch, dit jaar ter grootte van 1328,95 euro. Voor dit bedrag heeft 
de SNDVU een lunch voor alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers georganiseerd. De bewoners 
koken zelf en er wordt gezamenlijk gegeten. Alle bewoners krijgen daarnaast een 
Nieuwjaarsgratificatie van €10,-. Een aantal leden van de Soroptimistclub Zeist waren bij de lunch 
aanwezig. Meer informatie over de SNDVU is hier te vinden 

 

OVERIG 

De overige kosten (niet besteed aan het doel van de stichting) bedragen 132,52 (kosten berekend 
door de bank). 

 

BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

De balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar 2018-2019 zijn bijgevoegd. De 
betreffende stukken, gemaakt door de penningmeester, zijn akkoord bevonden door voorzitter en 
secretaris. 

De stukken zijn tevens aangeboden aan de kascommissie van de Soroptimistclub Zeist e.o. welke 
tijdens een algemene ledenvergadering van deze club verslag uitbrengt van haar bevindingen. 

Goedkeuring van de jaarrekening door de leden zal strekken tot decharge van het bestuur van de 
Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o. 

Daarna zal in verband met de ANBI-status van de stichting de penningmeester zorgdragen voor 
publicatie van de stukken op de site van de Unie.  

 

Nieuw project 

Voor het boekjaar 2019-2020 zal de projectencommissie van de Soroptimist club Zeist zich buigen 
over een nieuw doel. Hun voorstel behoeft instemming van de Soroptimist club Zeist.  

Aldus vastgesteld:  Oktober 2019 
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R.M.C. Wielinga-de Winter (penningmeester) 

W.F. Reigersman-van Lidth de Jeude  (secretaris) 
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