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Soroptimist International Club Zutphen 

Algemene Informatie Projecten 
Algemene Gegevens 

Naam    Soroptimist International Club Zutphen 

RSIN     8164.27.495 

KvK-nummer   40103461 

Contactadres   Oude Kanonsdijk 64, 7205 AR Zutphen 

Emailadres    zutphen@soroptimist.nl       

Website   www.soroptimist.nl/nl/clubs/oost-nederland/zutphen 

Bankrekeningnummer projecten NL84 RABO 0301 4226 48 

Clubjaar    van 1 oktober tot en met 30 september 

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter   Jokelien Homans 

Vice - voorzitter  Femke Dekker 

Secretaris    Rudie van den Berg  

Penningmeester   Kate van Lookeren Campagne 

Lid     Saskia van der Lyke 

 

Beloningsbeleid Club Zutphen 

Bestuursleden en overige leden ontvangen geen beloningen noch vacatiegelden.  Zij verrichten 
werkzaamheden uitsluitend als vrijwilliger. Alleen een redelijke vergoeding voor gemaakte kosten is 
toegestaan.  
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Doelstellingen          

Een soroptimist is een vakvrouw, lid van een internationale serviceclub voor vrouwen, die zich inzet 
voor het versterken van de positie van vrouwen en kinderen. 
 
De zeven Programme Focus Objectives van Soroptimist International zijn richtinggevend voor onze 
activiteiten: 
 
Hoofddoel 1: (goal) Soroptimist International verbetert de levens en de positie van vrouwen en 
meisjes door educatie, empowerment en het creëren van kansen en mogelijkheden. 
 
Met als subdoelen/objectives: 
1. Het vergroten van de toegang tot formele en informele educatie. 
2. Het verbeteren van de toegang tot economische empowerment en duurzame mogelijkheden voor 
economische zelfstandigheid. 
3. Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van de deelname van 
vrouwen in vredesprocessen. 
4. Het zorgen voor voedselzekerheid en de toegang tot goede gezondheidszorg. 
5. Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van 
klimaatverandering en natuurrampen. 
 
Hoofddoel 2: (goal) Soroptimist International wil een wereldwijde stem zijn om de toegang tot 
educatie en leiderschap voor vrouwen en meisjes te vergroten. 
 
Met als subdoelen/objectives: 
1. Het versterken en verhogen van de aanwezigheid en zichtbaarheid van Soroptimisten als 
pleitbezorger op alle niveaus. 
2. Het intensiveren van de activiteiten en het aangaan van partnerschap en samenwerking die het 
internationale profiel vergroten. 

Hoofdlijnen Actuele Beleidsplan Club Zutphen 

Wij steunen doorgaans gedurende drie jaren één groter project bij voorkeur afwisselend in het 
buitenland en in Zutphen of omgeving.  Verder steunen wij ook jaarlijks meerdere kleine projecten. 
Wij doen dat enerzijds door het organiseren van evenementen en acties met ondersteuning van onze 
leden en sponsoren om geld te genereren tegen zo laag mogelijke kosten, om daarmee een zo hoog 
mogelijke financiële bijdrage aan een goed doel te kunnen leveren. Anderzijds zetten de leden 
zichzelf in om praktische ondersteuning te bieden voor de goede doelen. De goede doelen worden 
jaarlijks door het Bestuur in overleg met de leden vastgesteld. 

Beleidsplan 2018-2021  

Het steunen van Buddy to Buddy Zutphen, waarbij onze focus is de ondersteuning van vrouwen en 
kinderen. 

Buddy to Buddy is een vrijwilligersinitiatief waarbij vluchtelingen worden gekoppeld aan 
Zutphenaren als buddy’s. Op die manier is het de bedoeling het sociale isolement van asielzoekers te 
doorbreken en de betrokkenheid van Zutphense inwoners bij de opvang van vluchtelingen te 
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vergroten. Sinds de ingebruikname in 2016 van het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in 
Zutphen werden via Buddy to Buddy 248 nieuwkomers gematcht. Buddy to Buddy bevordert de 
integratie. Inmiddels kreeg het initiatief ook al navolging in Breda en Utrecht. 

Verder steunen wij jaarlijks diverse actuele projecten. 

 

Wilt u meer informatie over onze projecten, neem dan contact op via zutphen@soroptimist.nl . 

Het bestuur 2019-2020  

Soroptimist International Club Zutphen 

 

Zie bijlagen  voor Financieel Overzicht Projecten 2018-2019  / 2017-2018 /2016-2017 

 

In het verleden gesteunde projecten  via giften zijn o.a.: 

2017-2018 Project Ninos del Arco Iris Urubamba Peru  € 16.159,92 

  Project School for Justice Free a girl India  €       677,00 

  Projecten diverse zusterclubs    €       600,00 

2016-2017 Project Back to School Syrische vluchtelingen Turkije €    1.000,00 

2015-2016 Project Ninos del Arco Iris Urubamba Peru  €    7.500,00 

  Project Back to School Syrische vluchtelingen Turkije €    4.897,78 

  Project Hart voor Vrouwen (onderzoek hartklachten NL)€    300,00 

2014-2015  Project Hugging Grannies China   €    6.650,00 

  Project Back to School Syrische vluchtelingen Turkije €    4.000,00 

  Project Stichting Leergeld Zutphen   €    1.000,00 

2013-2014 Project Hugging Grannies China   €    3.600,00 

  Project Back to School Syrische vluchtelingen Turkije €    1.000,00 

2012-2013 Project Hugging Grannies China   €    2.200,00 

  Project Ouderenbus Zutphen    €    1.000,00 

2011-2012 Project Stenen huizen in Nicaragua   €  16.800,00 

2010-2011 Project Stenen huizen in Nicaragua   €    4.800,00 

  Project Verborgen Schatten    €       500,00 


