
 

 

      
 
            
        Soroptimist International club Zwolle 
 
Algemene gegevens 
 
Naam                                    Stichting Projectenbank Soroptimistclub Zwolle 
 
RSIN                                     816090464 
 
KvK nummer                         05073888 
 
Contactadres                        Noorderkampweg 11B, 8191 JG Wapenveld 
 
Emailadres                            zwolle@soroptimist.nl 
 
Website.                                www.soroptimist.nl/zwolle 
 
Bankrekeningnummer SPS   NL88RABO0148953611 
 
Clubjaar.                                Van 1 januari tot en met 31 december 
                                              
 
Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter                   Marja Honing 
 
Secretaris                  Patricia Weenink 
 
Penningmeester        Edith Alleman 
       
Lid                             Leny Hoezen 
 
Lid                             Ellen Kortstee 
 
 
Beloningsbeleid Club Zwolle 
 
Bestuursleden en overige leden ontvangen geen beloningen noch vacatiegelden. Zij 
verrichten werkzaamheden uitsluitend als vrijwilliger. Alleen een redelijke vergoeding voor 
gemaakte kosten is toegestaan. 
 
 
 
 



 

 

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 meisjes. 
 
De zeven Programs Focus Objectives van Soroptimist International zijn richtinggevend 
voor onze activiteiten. 
 
Hoofddoel 1;  
Soroptimist International verbetert de levens en de positie van vrouwen en meisjes door 
educatie, empowerment en het creëren van kansen en mogelijkheden. 
 
Subdoelen; 
1. Vergroten van de toegang tot formele en informele educatie. 
2. Het verbeteren van de toegang tot economisch 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 voedsel zekerheid 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; 
Soroptimist International wil een wereldwijde stem zijn om de toegang tot educatie en 
leiderschap voor vrouwen en meisjes te vergroten. 
 
Subdoelen; 
1. Het versterken en verhogen van de aanwezigheid en zichtbaarheid van Soroptimisten                  
      Als pleitbezorger op alle niveau’s. 
2.   Het intensiveren van de activiteiten en het aangaan van partnerschap en samen 
      Werking die het internationale profiel vergroten. 
 
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van club Zwolle 
 
Wij ondersteunen gedurende drie jaar een project in binnen of buitenland. 
Jaarlijks ondersteunen wij adhoc kleine projecten. 
De fundraising hiervoor doen wij door het organiseren van evenementen en acties, met 
ondersteuning van onze leden en sponsoren. 
De goede doelen worden door de SPS in overleg met de leden vastgesteld. 
 
Ondersteunde projecten. 
 
Internationaal Project, looptijd 3 jaar 2020-2022. 
Mumias Kenia, €1000 in 2020 
 
Nationaal Project,  
Trees for life, €1000 in 2021 
Fundraising hiervoor was de Herfstwandeling 2021, diner voor 6 
 
 



 

 

 
Adhoc 2020, 
Verwenpakket voor de vrouwen van Kadera, €345  
Zuurstofcilinders voor Suriname, €1000  
Project Myanmar, €1200 
 
Adhoc 2021, 
Menstruatie project in stad Zwolle,€ 500 
 
Projecten 2018-2019, 
Stichting Kind in beeld, €1000  
WWL, €1000  
Free a Girl, € 1000 (in totaal €3000) 
Stichting Otuke €500 
Sulawesi €3000 
 
Fundraising hiervoor was een Theater college met een high tea en een wijnverkoop actie. 
 
 
Wilt u meer informatie over onze projecten, neem dan contact op met 
zwolle@soroptimist.nl 
 
 
Zwolle, mei 2022 Het bestuur van Stichting Projectenbank club Zwolle 
 
 
Bijlage, financieel jaaroverzicht 2020 en 2021  


