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Lieve zussen,
8 oktober 2019 betekent het einde van mijn jaar als voorzitter van onze club. De laatste opdracht van
de voorzitter is om een verslag te schrijven van het afgelopen jaar. Het is een leuke opdracht, het is
immers mooi om terug te denken aan een bijzonder jaar en om zo alle betekenisvolle momenten aan
je voorbij te laten gaan. Elke voorzitter zegt en schrijft dat het bijzonder is om voorzitter te zijn. Dat
gevoel komt voort uit het feit dat het energie geeft om niet alleen met enkele clubleden intensief
samen te werken in het bestuur maar ook omdat het fijn is om elkaar beter te leren kennen.
Vanzelfsprekend ben je als voorzitter nauw betrokken bij de club en is het mooi om deze verder te
ontwikkelen en om aan alle Soroptimist doelstellingen te werken. Wat dat laatste betreft begonnen
we met een heel mooi succes. De “Orange the World” motie, ingediend in de raadsvergadering van
29 november 2018 door Rasid, de man van Necla, werd bijna unaniem aangenomen! Het betekent dat
er dit jaar in de periode van 25 november tot 10 december een markant gebouw in Ede oranje zal
kleuren. Hiermee hebben wij voor onze club en de Soroptimist doelstellingen weer extra aandacht
gevraagd en gekregen!
Niet minder belangrijk vond ik het om als voorzitter betrokken te zijn bij het wel en wee van jullie
allen.
Mijn jaarthema was “bewegen, beweging, bewogen”. Beweging is voor mij belangrijk. In de letterlijke
betekenis houd ik van bewegen; ballet mijn grote passie, die mij energie geeft en mijn hoofd leeg
maakt. Daarnaast de beweging, de ontwikkeling van ieders leven, waardoor niet alleen ik maar wij
allen bewogen raken. Enkele leden hadden het moeilijk dit jaar door verlies of zorgen om een geliefde.
Zelf hoorde ik bij deze groep; het was bijzonder en het raakte mij hoe jullie met mij hebben mee
geleefd.
Ook Els haar leven bewoog de verkeerde kant op. Nog niet lang was zij lid en zij had het reuze naar
haar zin, toch dwongen de omstandigheden haar om haar lidmaatschap op te zeggen. Op de valreep
zal ook Roos afscheid van ons nemen. Na 11 jaar een betrokken lid te zijn geweest, gaat zij verhuizen
en ons na de bestuursoverdracht verlaten. Gelukkig zal zij verder gaan als Soroptimist in Nijmegen en
wie weet kunnen onze clubs af en toe samenwerken!
Andere leden beleefden juist een hoogtepunt. Ik denk dan natuurlijk direct aan Luisa, die op 29
augustus werd geïnaugureerd. Wat een mooie oratie en wat een gezellige middag was het. De
combinatie met de zomerborrel was een goede, er waren veel leden en er was veel te bespreken na
de mooie zomer die we hebben gehad.
Een ander belangrijk hoogtepunt is het feit dat “onze Anne-Marie” Unie presidente is geworden. Wij
allen zijn trots op Anne-Marie en waarderen het dat zij bereid is om zo’n zware taak op zich te nemen.
Ook waren er ontwikkelingen wat betreft werk; een aantal onder ons kreeg een nieuwe functie en
daardoor een nieuwe uitdaging! Ik heb zeker niet alles benoemd, daarvan ben ik mij bewust. Het was
mooi om al deze “bewegingen” mee te mogen maken.
Wat betreft mijn thema, heeft het cluster programmering een mooi en afwisselend programma
gemaakt met interessante lezingen die aansloten bij het jaarthema en telkens een ander soort
“bewegen” belichtte. Uiteraard hebben we ons ook weer ingezet voor M&M. Dit jaar hebben we met
elkaar gekozen voor het Unie project: “School for Justice”. Ook dit keer overtrof de opbrengst weer
die van de afgelopen jaren. Er was voor deze editie van M&M gekozen voor een ander type film, de
premièrefilm “On the Basis of Sex”. Het was een geweldige film over het waargebeurde en
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inspirerende verhaal van juriste Ruth Bader Ginsburg, die in een door mannen gedomineerde wereld
haar weg naar het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bevochten. Een echt Soroptimisten thema!
Het belangrijkste “clusternieuws” is dat er dit jaar een nieuw cluster, het cluster PR, in het leven is
geroepen en dat 2 clusters een onderzoek hebben uitgevoerd en daarna een aanbeveling hebben
geschreven.
Het cluster programmering heeft een gedegen onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor
onze maandelijkse bijeenkomsten. Alle aspecten zijn onderzocht en de conclusie luidde dat Buitenzorg
op dit moment nog steeds de beste optie is.
Het cluster ledenbelangen heeft een “toekomstvisie ledenbeleid” geschreven. De directe aanleiding
hiervoor was dat onze club zo groeide dat de vraag zich opdrong wat het beleid t.a.v. nieuwe leden
zou moeten zijn. Tijdens de bijeenkomst van 8 juli hebben zij een toelichting op het ledenbeleid
gegeven en die hebben we vervolgens in kleine groepjes besproken.
De clubverjaardag vierden we dit keer in theater Orpheus te Apeldoorn. Na met elkaar gegeten te
hebben bij een Chinees (geef dieetwensen vooral vroegtijdig door, anders gaat dat niet meer goed
komen…..), hebben we een voorstelling van Introdans gezien. Ik vond het prachtig, mooie
choreografie, prachtig gedanst, wij met elkaar; wat wil een voorzitter nog meer! Toen het idee
ontstond om naar een balletvoorstelling te gaan, was mijn eerste gedachte “wat vinden jullie
daarvan”. Angstvallig hield ik het aantal aanmeldingen bij en wat was het een opluchting om zoveel
enthousiaste leden te zien die zich opgaven voor ballet, ballet waar ik zo van houd. Mij hebben jullie
daar een heel groot plezier mee gedaan!
Een jaar waarin beweging zo centraal staat, dat moet invloed hebben op de club. En… dat was ook zo!
In de aanloop naar dit clubjaar, hadden wij als bestuur besloten om enerzijds elk lid zoveel mogelijk
zelf te laten kiezen in welk cluster zij wilde zitten en anderzijds leden niet automatisch jaar in jaar uit
in hetzelfde cluster te plaatsen. Het is immers belangrijk dat we èn van ieder haar kracht zoveel
mogelijk gebruik maken èn dat clusterwerk geen routine wordt. Het was een gepuzzel en er zijn zeker
grote verschuivingen geweest. Ik denk dat het goed was en dat het positief heeft gewerkt. Het is
immers belangrijk dat je je energie en tijd inzet op die plek waar jij je thuis voelt en waar je goed in
bent.
Dan is er de nieuwsbrief. Elke maand hebben jullie een mooie nieuwsbrief ontvangen, waarin een
ieder een belangrijke uitnodiging of mededeling kon plaatsen. Het werkte goed; clubbijeenkomsten
werden korter en er bleef daardoor meer tijd over voor elkaar. Het is bovendien handig om alle
belangrijke informatie in één keer te ontvangen. Het succes is mede te danken aan de mooie lay-out
gemaakt door Agathe; dankjewel!
Ook zijn de boekbesprekingen geïntroduceerd. Twee keer heeft een aantal leden het afgelopen jaar
tijdens een KKB een boek besproken. Zij waren allen enthousiast, het is mooi om met elkaar over een
boek te praten en er op deze wijze meer uit te halen.
Letterlijk zijn we in beweging gekomen, toen we in april naar Duitsland togen om met onze Duitse
zussen hun 25-jarig jubileum te vieren in Schwäbisch Hall. Het was een bijzonder weekend, met mooie
excursies en veel speeches tijdens de feestavond, met als hoogtepunt de “Festrede” van de vice
voorzitter van het Europese parlement Evelyne Gebhardt. Voor mij persoonlijk was het mijn eerste
bezoek aan Schwäbisch Hall; het was zeer de moeite waard! Onze Duitse zussen hebben hun best
gedaan om er een prachtig weekend van te maken.
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Een half jaar eerder was door hen ook de excursie naar Brussel georganiseerd waarin een bezoek aan
het Europese parlement en een ontmoeting met Evelyne Gebhardt centraal stonden. Een aantal Edese
leden is hierbij aanwezig geweest. Ik hoorde enthousiaste verhalen.
Natuurlijk kan ik de WERVB&B niet vergeten te benoemen. Dit jaar georganiseerd door club
Bennenkom en Beekdal met het aansprekende thema “Vrouwenpower”. Gezellig en inspirerend om
met de Bennekomse, Beekdalse, Wageningse, Veenendaals en Rhenense zussen bij elkaar te zijn.
Tot slot noem ik nog de introductie van de groepsapp. In één keer ontvangen alle leden een belangrijke
boodschap. Doordat alleen de secretaris berichten kan plaatsen wordt niemand bestookt met allerlei
soorten berichtjes. Een mooi initiatief toch!
Het is een behoorlijke opsomming geworden van alle activiteiten en bewegingen van het afgelopen
jaar.
Ik wil jullie allen, maar in het bijzonder Erna bedanken, die altijd alert en gedreven was en mij met
raad en daad heeft bijgestaan. Daarnaast ook mijn dank aan Lisette, Agathe en Necla voor de fijne
samenwerking tijdens dit voor mij bijzondere jaar. Jullie waren er voor mij en hebben mij gesteund
waar nodig. Ik wens de volgende voorzitter, Lisette, heel veel succes en plezier toe!
Wilhelmien Baalbaki
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Ons jaarproject: School for Justice
Dit jaar steunden wij het landelijke project ‘School for Justice’.
Kinderprostitutie moet stoppen! Soroptimisten zetten zich daarom in voor het baanbrekende
programma School for Justice. Een initiatief dat door stichting Free a Girl in 2017 succesvol en met
media-aandacht vanuit de hele wereld werd gelanceerd in India. Inmiddels wordt uitbreiding van de
School for Justice naar Nepal opgestart!
Het doel van de School for Justice is tweeledig: het aanpakken van de straffeloosheid van gedwongen
prostitutie én het creëren van zoveel mogelijk bewustwording rondom deze problematiek. Hier wordt
aan gewerkt door meisjes die eerder bevrijd werden op te leiden tot bijvoorbeeld advocaat(!). Op die
manier wordt ingezet om van binnenuit bij te dragen aan de aanpak van deze afschuwelijke
misstanden. Daarnaast wordt gewerkt aan de bewustwording rondom dit thema, door de inzet van
mediacampagnes.
Op basis van de ervaringen die worden opgedaan, wordt het programma continu aangepast en
verbeterd. Zo is er vanaf 2018 meer maatwerk mogelijk door meer opleidingskeuzes aan te bieden en
zo de slagingskans te vergroten. Naast het volgen van een rechtenstudie, is het nu ook mogelijk om
een opleiding te volgen tot politieagent, journalist, maatschappelijk werker of paralegal. Daarbij wordt
meer aandacht besteed aan individuele affiniteit en prestaties. Met deze bredere School for Justice
wordt nog krachtiger gewerkt aan de realisatie van de beide doelstellingen.
Educate to lead, to change the system!

Opbrengst
Tijdens onze benefietavond “Movie and More” op 5 maart 2019 werd € 16.475,- opgebracht voor het
jaarproject van Stichting Justice and Care. Mede dankzij onze sponsoren en alle bezoekers van Movie
and More hebben we deze opbrengst kunnen bereiken. In het bijzonder zijn wij het Algemeen Fonds
van de Unie dankbaar voor de genereuze bijdrage van € 3.000,- voor dit project.
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Financieel jaarverslag
Toelichting op de jaarrekening 2018-2019
1. Op dit moment hebben wij een totaal bedrag van € 9.462,21 op onze rekening staan. Dit is
het totaal van wat er in het project pot zit + overige reserve + de reservering voor ons lustrum.
2. In totaal is er dit jaar meer ontvangen dan uitgegeven ( € 1068,01). Dit bedrag bestaat uit:
totale inkomsten minus totale uitgaven plus totale inkomsten projecten minus totale project
uitgaven.
3. Alle clusters zijn dit jaar binnen de begroting gebleven. Het is blijft belangrijk om ieder jaar
een goede inschatting te maken van de te verwachten kosten.
4. Cluster sponsoring heeft dit jaar een ontzettend mooi bedrag van € 4.905 binnengehaald. Dit
bedrag is exclusief de toezegging van Lydia’s dochter. Zodra we de ANBI-status regelen, krijgen
we nog een nabetaling.

5. We hebben dit jaar €17.625,00 bijgedragen aan projecten te weten:
School for Justice

€ 16.900*

St. Light for the world

€ 425

Schwäbisch Hall, bijdrage
project jubileum
€300

*Dit bedrag is inclusief extra bijdrage van € 425 vanwege het pitchen in 2018!
6. De gift van de leden aan het Eigen Project (EP) via de contributie is dit jaar iets meer dan vorig
jaar, t.w. € 820,00.
7. Het gaat goed met de verkoop van badges. Er is dit jaar een record bedrag van € 5786,00
verdiend!
8. In de project pot hebben we een bedrag van € 3.642,24. Dit geeft ruimte om andere projecten
te ondersteunen.
9. De totale algemene reserve is € 3.119,97.
10. Van de algemeen fonds hebben wij dit jaar wederom €3.000 voor onze project ontvangen.
11. Er is op dit moment een bedrag van € 2.700 gereserveerd voor onze lustrum.
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Jaarrekening 2018-2019
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Jaarverslag PPI
Vertegenwoordigers vanuit onze club: 1ste PPI: Ria Riezebosch
2de PPI: Petra Kuiper
Omdat ik de maximale termijn gedurende welke je PPI van je club mag zijn heb bereikt, wordt dit mijn
laatste verslag.
In 2018 vond tijdens de Werkconferentie in Veenendaal de laatste Grote Huiskamerbijeenkomst
plaats. Deze was speciaal voor de PPI van de clubs.
Ik voor mij vind het jammer dat deze “speciale” bijeenkomst werd afgeschaft. Er waren tijdens de
laatste Werkconferentie weliswaar workshops die aansloten bij de taak van de PPI, maar onderling
contact en overleg tussen de PPI ontbreekt dan. Ik hoop dat een soortgelijke bijeenkomst voor de PPI
in de toekomst toch weer in het leven wordt geroepen.
Wellicht ten overvloede, de afkorting PPI staat voor Programma, Pleitbezorging en Internationaal.
Op mijn verzoek ben ik een paar jaar geleden onderdeel gaan uitmaken van het cluster Programmering
zodat ik als PPI ervoor kon zorgen dat er in het programma voldoende aandacht wordt besteed aan
het internationale aspect.
Jaarlijks vindt, meestal op de eerste zaterdag van april, de Huiskamerbijeenkomst plaats die bestemd
is voor de PPI van clubs in een bepaalde regio. Ervaringen worden uitgewisseld, verteld wordt hoe de
rol van PPI wordt ingevuld, op welke problemen men stuit en kunnen vragen worden voorgelegd
waarmee een PPI kan zitten. Heel leerzaam en leuk om met Soroptimisten van andere clubs van
gedachten te wisselen. Omdat ik dit jaar verhinderd was deze bijeenkomst bij te wonen, is de 2e PPI
er geweest.
Net als voorgaande jaren heb ik tijdens de clubavonden van belang zijnde zaken onder de aandacht
van de leden gebracht en heb ik verslag gedaan van de bijeenkomsten die ik bijwoonde en waarin
aspecten naar voren waren gekomen die voor mijn functie van belang waren.
Ria Riezebosch
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Jaarverslag Cluster Ledenbelangen
Leden: Corrie-Christine van der Woude (coördinator)
Astrid Levert (Marie Muntendamfonds)
Bep Zwijnenburg
Josephie Brefeld
Ellen Dutmer
Margot Hordijk
Roos Scharten
Agathe Schoeman (vanuit het bestuur)
Cluster Ledenbelangen
- coördineert werving en selectie van nieuwe leden;
- introduceert en begeleidt nieuwe leden;
- regelt naambadge bij installatie nieuwe leden;
- heeft aandacht voor Lief en Leed;
- onderhoudt contact met de vertrouwenspersonen (de laatste 3 voorzitters);
- brengt het Marie Muntendamfonds onder de aandacht.

Nieuwe leden
Het Cluster Ledenbelangen constateerde dat wij de afgelopen jaren heel wat nieuwe leden hebben
mogen installeren. Dat is goed. Het zijn allemaal goede vakvrouwen, die bereid zijn om te investeren
in andere vrouwen overal ter wereld. Wij kunnen dit optimaal doen als wij onderling een warme band
hebben en samen de schouders er onder zetten. Het kost wel enige tijd om een band te bouwen om
elkaar beter te leren kennen om vertrouwd te worden met de gebruiken van onze club en van het
Soroptimisme nationaal en internationaal. De bedoeling is om een jaargesprek te voeren met de vorig
jaar geïnstalleerde nieuwe leden, door omstandigheden zal dit met één van de leden op een later
moment gepland worden.
Gezien de sterke groei van de laatste jaren hebben wij dit jaar geen nieuwe leden benaderd. Wel had
het afgelopen clubjaar onze aandacht de vraag hoe wij enthousiaste vakvrouwen beneden de 45 jaar
kunnen interesseren, want daarmee kunnen wij de gemiddelde leeftijd van de club (nu 60 jaar)
verlagen. Wij bogen ons over groeiscenario’s, waarin centraal stond hoe club Ede om wil gaan met
een eventuele verdere groei. Een groei die de Unie voor staat. Het resultaat daarvan is samengevat in
een notitie (zie onder) en heeft op verzoek van het bestuur aandacht gekregen in de juli bijeenkomst.
Deze kan dienen als uitgangspunt voor de komende jaren.

Seniorlidmaatschap
In juli 2017 heeft in onze club het begrip ‘senior lid’ officieel invulling gekregen voor de leden die 70
levensjaren hebben volbracht. Je hebt dan meer vrijheid dan andere leden op bepaalde punten, zoals
het lidmaatschap van een cluster, het verkopen van kaartjes en/of producten en attendance.
In de praktijk brachten twee leden van het cluster ledenbelangen dit voorjaar en deze zomer een
persoonlijk bezoek aan onze seniorleden om te bespreken hoe zij het komend jaar liefst invulling
geven aan hun lidmaatschap.
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Overige activiteiten
-

-

Tijdens onze grote events vestigen wij aandacht op het Soroptimisme. Tijdens Movie and
More deden wij dit als gastvrouwen in de garderobe.
Wij wilden inzetten op meer onderling contact. Daarvoor streven wij samen met het cluster
programmering naar jaarlijks een evenement ter bevordering van de sociale cohesie. Dit is in
het afgelopen jaar nog niet vorm gegeven.
Wij hebben meegewerkt aan de Unie-enquête hoe verder met het Marie Muntendamfonds.
Daarbij gaf onze club aan graag dit fonds zelfstandig in stand te houden. Wij bleken daar niet
alleen in te staan. Dus het fonds blijft.

Wij ondersteunden het bestuur als het gaat om het accuraat persoonlijke aandacht kunnen geven:
-

-

-

bij het bereiken van jubilea; Aandacht werd gegeven aan Lisette, die de grens van 25 jarig
lidmaatschap overschreed. Hoewel de echte datum voor het jubileum in het vorige clubjaar
was, hebben we toen Elske er was ook het jubileum van haar gevierd.
bij het verlies van naasten of ander persoonlijk lief en leed; wij stonden stil bij de overlijdens
van een aantal naasten en ook bij de inaugurele rede van Louisa Trindade. Voor die
gelegenheid schreef Mirjam Leloux een gedicht, dat door Claudia Phefferkorn geïllustreerd is.
Wij maakten er een kaart van die door de leden getekend werd. De secretaris heeft een kopie
in ons archief geborgen.
voor het monitoren van de attendance inclusief beleid suggesties bleek het afgelopen jaar
geen noodzaak. Het cluster vond het van een groter belang om te zoeken naar en eventueel
ondersteuning te bieden bij de redenen die er kunnen bestaan voor een lage attendance bij
leden.
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Jaarverslag Cluster Programmering
Leden: Anja Kroodsma (coördinator)
Annemieke Kwant
Anne-Marie Vreman
Cora Leydens
Ria Riezebosch (PPI)
Mirjam Leloux
Annuska Bloemert
Zeynep Emre
Wilhelmien Baalbaki (namens het bestuur)
Het jaarthema ‘Bewegen, Beweging, Bewogen’ gaf veel inspiratie voor de invulling van de
clubbijeenkomsten met een toepasselijk uitje voor de clubverjaardag naar Introdans in Apeldoorn.
Het bestuur heeft de data van de clubbijeenkomsten bepaald; ons cluster heeft deze invulling
gegeven. Naast de vaste clubavonden hebben we in dit jaar van de beweging een aantal spontane
‘kleine clubbijeenkomsten’ georganiseerd. Zo bleek de ‘boekenclub’ in een behoefte te voorzien en
zal volgend clubjaar een vervolg krijgen. Het idee van de ‘thematafels’ van 2018 hebben we
omgevormd tot het concept ‘X vertelt’, waarbij de aftrap is gegeven met de succesvolle avond ‘AnneMarie vertelt’.

Communicatie
Het werken met Trello en afspreken.nl werkte ook dit jaar goed. De uitnodigingen via afspreken.nl
werden door Ria verzorgd, met Anja als achtervang. Naar het bestuur is de wens geuit om ook vanuit
het cluster naar de leden te kunnen communiceren over de bijeenkomsten en in volgend clubjaar zal
hier ervaring mee worden opgedaan.

Locatie Buitenzorg
Het cluster programmering heeft dit jaar kritisch gekeken naar de locatie. De reden van dit onderzoek
was dat niet iedereen tevreden was over Buitenzorg en de service die zij bieden. We zijn ook in gesprek
gegaan met Buitenzorg.
Die onvrede berustte op:
1. Kwaliteit van het eten
2. Te laat starten met diner, waardoor de clubbijeenkomst eveneens te laat startte
3. De zaal, het kwam regelmatig voor dat “onze” zaal (De Drie Gratiën zaal) bezet was
Het resultaat van ons gesprek met Buitenzorg:
1. Kwaliteit van het eten: Buitenzorg heeft het mogelijk gemaakt dat wij vooraf uit 3 soorten
maaltijden kunnen kiezen; vlees, vis of vegetarisch. Vooraf, op afpreken.nl, wordt door elk lid
een keuze gemaakt. Deze manier leidde tot meer tevredenheid.
2. Iemand van ons (uit cluster programmering) zorgt ervoor dat wij op tijd aan tafel zitten. Op
die manier is het voor Buitenzorg ook gemakkelijker om op tijd te werken.
3. We kunnen een vaste zaal toegewezen krijgen (De Drie Gratiën) als we met een vaste
clubavond gaan werken. Binnen de club is dat niet praktisch, c.q. haalbaar, doordat leden
andere activiteiten op een vaste dag hebben. Buitenzorg is wel altijd bereid om met ons mee
te denken. Praktisch betekent dat dat als we als club een paar dagen eerder of later
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bijeenkomen onze voorkeurszaal vaak wel mogelijk is. Het is dan belangrijk om de
clubavonden voor het volgende seizoen vroegtijdig te bespreken met Buitenzorg en vast te
leggen.
Daarnaast hebben we gekeken naar alternatieve locaties. Daarbij hebben we gekeken naar: de
toegankelijkheid van de (vergader)locatie, de prijs en flexibiliteit voor de maaltijd. Voor de onderlinge
sfeer vinden we het belangrijk om vooraf samen te kunnen eten en desgewenst achteraf wat te
kunnen drinken Ruimtes met alleen vergadermogelijkheid waren daarom geen optie.
Onderstaand een overzicht van de locaties die we hebben overwogen:
Locatie

Bevindingen

Oude Politiebureau

Is Moeke geworden, ze zijn momenteel aan het verbouwen (duurt
langer dan gepland) Voorheen was alleen de zolderzaal beschikbaar,
die moeilijk toegankelijk was voor mensen slecht ter been

Cultura

Cultura (in combi Verleiding) is mogelijk. De prijs is niet het breekpunt.
Gerry raadt het af omdat Cultura geen vergaderlocatie is. Het is wel
geschikt voor avonden met een bijzondere spreker bv. avonden met
andere clubs of introducés

Langeberg

Langeberg indien de data ruim van te voren bekend zijn kan het alle
dagen. De kosten zijn €15,75 p.p. Voor het eten. Voorgerecht en buffet
bv.. Na 10 uur sluiten ze. Dat is te vroeg.

Bosrand

Bosrand; 4 uurs arrangement, vergaderlocatie met thee, koffie en
water, beamer + scherm. Varieert van 17,50 tot 21,50 pp (=de huur).
Daarnaast kosten diner minimaal 41 euro. Te duur dus.

Hoekelum/ Koetshuis

Hoekelum (Koetshuis). Kosten te hoog voor ons doel. Maaltijd,€ 35,00
p.p.,
minimale
afname
15
personen,
€
525,00
kosten van een vergaderarrangement voor 3 uur, € 22,50 p.p.
minimale afname van 25 personen, € 562,50

Reehorst

Vragen ook zaalhuur - te duur

A&A (Bennekom)

Is mogelijk. Geen kosten voor zaalhuur. Prijs buffet gelijk aan
Buitenzorg. Moeten wel minimaal 20 personen aan buffet deelnemen
en dat halen we zelden. Parkeren ook een probleem

De Fietser

De Fietser vraagt zaalhuur. Verschillende zalen. De ene net te klein de
andere wel erg groot.

Ede aan de Kook (Nieuwe Kunnen maximaal 20 personen in. 38,50 pp
stationsstraat)

De conclusie was dat de Buitenzorg nog altijd het beste bij ons past en dat het belangrijk is om
regelmatig met hen om tafel te zitten om te overleggen.
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Tot slot
Voor het overzicht, en omdat het leuk is om nog eens terug te kijken, zijn dit de activiteiten van het
afgelopen jaar op een rij:
9/10

Clubbijeenkomst: Bestuursoverdracht met terugblik op het afgelopen clubjaar en presentatie
jaarprogramma

10/11 Werkconferentie in Veenendaal
13/11 Clubbijeenkomst met spreekster Buket Karakus. Het bewogen leven van Amv-ers houdt niet
op bij aankomst in Nederland. Buket vertelt ons over de rol die de voogdij instelling Nidos
speelt bij het landen en integreren in de Nederlandse samenleving.
18/11 (KKB) Toonkunst Arnhem in Musis Arnhem
11/12 Kerstbijeenkomst in Buitenzorg met o.a. harpmuziek van Heleen Venekamp
5/1

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Wilhelmien

17/1

Clubbijeenkomst met spreekster- Simone Jacobs - directeur van de Stichting Aletta

4/2

(KKB) Boekbespreking (Michelle Obama)

11/2

Clubbijeenkomst – projectavond met spreekster Rita Harmsen

20/2

(KKB) ‘Anne-Marie vertelt’

5/3

Movie & More

26/3

(KKB) Running Diner

5-7/ 4 Bezoek aan Schwäbisch Hall
9/4

Clubbijeenkomst – levensbericht Necla

9/5

Clubbijeenkomst - Sporen van Oranje - Nederland als republiek - Janny van Doorn

16/5

Clubverjaardag – Introdans in Orpheus te Apeldoorn

27/5

(KKB) Boekenclub (de paradox van Geluk)

1/6

Inspirada te Emmen

11/6

Clubbijeenkomst – pitchen van projecten

8/7

Clubbijeenkomst: werkberichten Annuska en Petra

29/8

Zomerborrel en bijwonen inaugurele rede Luisa

10/9

WERVB&B bijeenkomst georganiseerd door Bennekom-Beekdal

8/10

Clubbijeenkomst; bestuursoverdracht.
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Jaarverslag Cluster Benefiet
Leden: Grytsje Veltman (coördinator)
Claudia Pfefferkorn
Els de Bruin tot 1-1-19
Francoise van den Berg
Gerry Poelert
Hermien van Dijk
Hilma Schaap
Yvonne van Lienden
Lisette van den Berg (bestuur)

Resultaten
Ook dit jaar organiseerde het cluster het film event Movie and More in Pathé, wat plaats vond op 5
maart 2019. Als jaarproject hebben we er dit jaar voor gekozen om het Unieproject ‘School for Justice’
te ondersteunen. In Nepal en India heeft ‘Free a girl‘ het baanbrekende programma ‘School for
Justice’ opgezet, waar slachtoffers van commerciële seksuele uitbuiting worden opgeleid tot
advocaat, journalist, juridisch maatschappelijk werker of politieagent. Ooit zo opgezet om het systeem
van binnenuit te kunnen veranderen en zo straffeloosheid rondom kinderprostitutie te kunnen
bestrijden.
We hebben dit jaar gekozen voor een minder heftige film met als doel een bredere doelgroep te
bereiken en onze gasten een leuke avond uit te bezorgen door middel van een film met een goede
afloop. Het koste ook dit jaar weer veel tijd om een geschikte film te vinden, passend bij het thema
en de avond.
In de film “On the Basis of Seks” vonden we een film passend bij de doelstelling van het Soroptimisme.
De film gaat over het waargebeurde en inspirerende verhaal van juriste Ruth Bader Ginsberg, die in
een door mannen gedomineerde wereld haar weg naar het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft
bevochten. Ruth Bader Ginsberg heeft veel betekend voor vrouwenrechten en emancipatie
wereldwijd.
Onze voorzitter Wilhelmien gaf in haar dankwoord bij de leden aan dat onze bezoekers de film
geweldig en inspirerend hadden gevonden.
De aankleding was dit jaar verzorgd door leerlingen van het PRO33 College (Praktijkonderwijs) in
Amersfoort, waarvan ons clublid Lisette van den Berg directeur is. Opnieuw was er de mogelijkheid
om een heerlijke Aziatische buffetmaaltijd te genieten voorafgaand aan de film, welke wederom was
verzorgd door Food of Cultures uit Wageningen. Kaartjes hiervoor waren € 15,00 p.p., waarvan de
helft ten goede kwam aan het project. Ook dit jaar verliep de verkoop uitstekend: er werden maar
liefst 243 kaartjes voor het buffet verkocht. Bijna 655 mensen bezochten de film, er waren opnieuw
veel sponsoren met als hoofdsponsor Van Veen Advocaten en er was weer een bijdrage van het
Algemeen Fonds . De opbrengst bedroeg in totaal € 16.475,- en was de hoogste opbrengst ooit voor
onze club.
Naast dit jaarlijkse benefietevent heeft het cluster samen met leden van andere clusters voor de
Edese vluchtelingenvrouwen 2 workshops georganiseerd in Cultura. Een ging over het opbouwen van
een nieuw netwerk en de ander over het maken van je eigen CV en je Linkedin profiel. Thema’s waren
vooral het onderkennen van de eigen kwaliteiten en wensen voor werk en/of opleiding. Er werd
meegezocht naar mogelijkheden voor stages. Het waren opnieuw mooie ontmoetingen, waaruit
diverse acties voortkwamen. Een vervolg zal in het nieuwe Soroptimisten jaar gepland worden.
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Evaluatie
Ook dit jaar hebben we het Movie en More event geëvalueerd. De resultaten hiervan worden met het
bestuur en de cluster coördinatoren in augustus 2019 gedeeld. Ook de hoogte van het prijskaartje is
opnieuw besproken op de clubavond. Besloten is om de huidige prijs van € 20 te handhaven.
Dit jaar is afgezien van de organisatie van een 2e activiteit in verband met de volle clubagenda.
Een dergelijke activiteit zal volgend jaar worden gecombineerd met de WERVB&B bijeenkomst en
wordt georganiseerd door een daarvoor samengestelde commissie van leden binnen onze club in
samenwerking met leden van onze zusterclubs.
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Jaarverslag Cluster Sponsor- en subsidiewerving
Leden: Dike Sialino (coördinator)
Tiny Hooymans
Annelies Mosch
Lydia Hubregtse (PR)
Melly Idema (tot eind 2018)
Ilse Smaling
Necla Görgülü (vanuit het bestuur)
Het cluster is verantwoordelijk voor de sponsorwerving, het aanvragen van subsidies en het
organiseren van de loterij.

Sponsoring
Dit jaar konden we ons beproefd concept van sponsoren benaderen weer uitvoeren, dankzij de hulp
van alle leden.
We hebben als cluster de ondersteunende materialen voor de werving en het bedanken van de
sponsoren tijdig aangeleverd aan alle leden. Ook hebben we ervoor gezorgd dat in de verschillende
publicaties de naam van de hoofdsponsors werd genoemd. Door de logo wijziging van de
hoofdsponsor hadden we per abuis een verkeerd logo op de flyer, de juiste logo s gebruiken vraagt
continue aandacht van ons cluster.
We zien dat we dit jaar weer een heel hoog bedrag hebben binnengehaald met sponsoren, maar dat
we dat met een kleiner aantal sponsoren hebben bereikt dan het jaar daarvoor. Hieruit blijkt het
succes van het hoofdsponsorschap, de lange relaties met veel sponsoren, maar daaruit volgt ook onze
zwakte. We hebben volgend jaar weer extra initiatieven nodig om deze trend te keren.
Dit jaar waren we voor het eerst verantwoordelijk voor het gehele prijzendeel van de loterij, inclusief
de trekking op de avond zelf. Dat is goed verlopen, we hadden weer prachtige prijzen te verdelen en
de prijzentafel zag er prachtig uit. Wel hadden we het als sponsorcluster te druk op de avond zelf,
zodat het niet mogelijk was goed de contacten te onderhouden met de sponsoren. Dat zien we wel
als onze taak, dat betekent dat we volgend jaar graag een andere taakverdeling zien.

Subsidie
We hebben de aanvraag voor het algemeen fonds verzorgd. Na wat heen en weer gemaild te hebben
met het algemeen fonds, ontvingen we al snel het bericht dat we een record bedrag van €3000 zouden
krijgen uit het algemeen fonds.
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Jaarverslag Cluster Externe betrekkingen
Leden: Jacqueline Kronenburg (coördinator)
Marjan van Dasselaar
Petra Kuipers
Elske Renkema
Margret Timmermans
Luisa Trindade
Erna Berghuizen (vanuit het bestuur)

Activiteiten
Het cluster heeft de gebruikelijke activiteiten ondernomen als het gastvrouwschap bij Movie and
More, kerstkaarten naar friendshiplinks versturen, contacten met andere serviceclubs en afstemming
met OASE (via Hermien/Petra) . We hebben ook contacten onderhouden via social media als Facebook
(o.a. besloten groepen SI Friendship links en SI Facebook Friends) en Twitter/Linkedin/Instagram,
bijvoorbeeld door het geven van een ‘like’ als bescheiden teken van vriendschap en verbondenheid.
Speciale aandacht gaat uit naar de activiteiten van de clubs in WERVB-verband: we enthousiasmeren
leden om met name meer deel te nemen aan (fondsenwervende) activiteiten van de clubs in onze
eigen regio deel te nemen, zoals het Maatschappelijk Café ‘Krijg de klere’ en de WERVB&B
bijeenkomst.
Meer specifiek in 2019:
- In de verbinding met friendshiplink Schwäbisch Hall is flink geïnvesteerd door een
gezamenlijke excursie naar het Europees Parlement in Brussel (10-13 oktober, deelname door
6 clubleden) en het bezoek aan het 25-jarig jubileum van Schwäbisch Hall (5-7 april, deelname
door 6 Soroptimisten en 3 partners). Voor het jubileum hebben we een speciale kaars
ontworpen die samen met een geldbedrag door voorzitter Wilhelmien aan Clubpräsidentin
Ute Klostermann is overhandigd tijdens het galadiner.
- het idee om een tweede event te organiseren, is dit jaar nog niet doorgezet door de club. In
het komend jaar zal vanuit cluster extern zeker een bijdrage worden geleverd aan de realisatie
van dit plan, mogelijk samen met de clubs in de buurt, om krachten en netwerken te bundelen.
- We hebben deelname aan internationale activiteiten gestimuleerd. Helaas was het niet
mogelijk voor leden om naar de internationale conventie te gaan in Kuala Lumpur. De
European Friendshipdays in september in San Marino worden door enkele leden van Club Ede
bezocht. Dit zal in de nieuwsbrief terugkomen.
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Jaarverslag Public Relations
Leden: Jacqueline Kronenburg
Ellen Dutmer
Voor een goede bekendheid van Soroptimistclub Ede, aandacht van de buitenwereld, interesse van
potentiële nieuwe leden en mooie opbrengsten van onze projecten is een goede PR belangrijk.
Daarvoor staan meerdere middelen ter beschikking, variërend van online communicatie als website
en social media tot persberichten, flyers, posters en banners en natuurlijk onze leden als
ambassadeurs van het Soroptimisme.
De in het clubjaar 2018-2019 nieuw ingestelde PR-cluster heeft als doel te fungeren als centraal punt
voor de PR van de club. Hierbij hoort het verzamelen van de input uit de diverse clusters en deze al
dan niet na tekstuele aanpassing te verspreiden via de eigen media en de pers. Aansluitend bij de rol
van clubambassadeur zoals de Unie dat graag per club georganiseerd ziet, hebben we een
verantwoordelijkheid in de (check op) vormgeving van uitingen voor Movie and More en andere PRmatige activiteiten. Voor onze taakinvulling hebben we daarom mede gekeken naar wat de Unie
vermeldt onder de taken van de clubambassadeur (zie besloten deel van de Unie-website).
Zo heeft Jacqueline op verzoek van het Unie bestuur in november bij de landelijke werkconferentie
een workshop over imago van Soroptimisten verzorgd, als onderdeel van haar betrokkenheid bij het
Europese branding project van de Soroptimisten. Ellen heeft haar focus in het bijzonder op de website
en Jacqueline op de social media en op persberichten.

Website
Sinds een aantal jaren heeft de club een zelfstandige website, opgezet in de periode dat de
Uniewebsite onbruikbaar was: www.soroptimistede.nl, gebouwd en ondersteund door WizardWise.
Om de website optimaler in te kunnen zetten als middel van communicatie was het oorspronkelijke
plan om deze te inventariseren via Google Analytics. Dit is nog niet gebeurd, mede gezien het feit dat
we inmiddels een tweede, goede website hebben in de vorm van een clubpagina op de Unie-website:
https://www.soroptimist.nl/nl/clubs/midden-nederland/ede. Hiervan kunnen bezoekers-gegevens
niet zelf bekeken worden maar ze kunnen wel opgevraagd worden bij de Unie; dit is nog niet gebeurd.
In de loop van het clubjaar is de clubpagina steeds meer gevuld geraakt, met nieuwsberichten over
onze acties en ook met het vermelden en omschrijven van onze projecten door de jaren heen. De
vraag dient zich aan of we twee websites in de lucht moeten blijven houden.

Social media
Volgers van onze social media vormen een basis voor een continue bekendheid van de acties van
Soroptimist Club Ede. Waarbij we via social media ook zeker aandacht besteden aan en ondersteuning
geven aan goede initiatieven van andere Soroptimist clubs in Nederland en het buitenland.
-

-

Facebook (https://www.facebook.com/SoroptimistEde): vorig clubjaar hadden we 206
trouwe volgers. Medio augustus 2019 was dit gegroeid naar 238, hetgeen ruim boven het
streefgetal van minimaal 225 volgers is. Met name de berichten rond Movie and More zijn
veel bekeken en gewaardeerd; daarnaast hebben veel mensen onze deelname aan Orange
the World gevolgd, maar ook de foto’s van de bestuurswisseling en het bezoek van Astrid aan
Indonesië (met de vernoeming van de bibliotheek) werden zeer gewaardeerd.
Twitter (@soroptimistede): hebben we 556 volgers (met een groei van 40 het afgelopen jaar).
Hier streven we naar 600 volgers. Twitter zetten we ook in om berichten van andere
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-

Soroptimistclub in binnen- en buitenland te ondersteunen, dus niet alleen voor eigen
activiteiten.
Persberichten: zowel voorafgaand als na afloop van Movie and More zijn persberichten
opgesteld, die ook online en deels ook in de papieren uitgaven terug te vinden waren in de
Edese media. Daarnaast is de eerste Orange the World-actie van Club Ede in november 2018
met een persbericht verder bekend gemaakt.
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Jaarverslag OASE, Overleg en Afstemming Serviceclubs Ede
Vertegenwoordigers vanuit onze club: Hermien van Dijk
Petra Kuiper
Evenals voorgaande jaren, werd er weer twee keer vergaderd met de vaste vertegenwoordigers van
de diverse Edese serviceclubs.
Lopende en nieuwe projecten werden uitgewisseld, evenals de te organiseren events. Door de
verschillende clubs zijn er prachtige doelen gerealiseerd. Zowel materiële als immateriële
ondersteuning kon gegeven worden aan plaatselijke, landelijke en internationale projecten.
Het gezamenlijke OASE-project, de kerstpakketten, was afgelopen jaar ter discussie gesteld binnen de
verschillende serviceclubs. Dit naar aanleiding van een enquête, gehouden onder der de doelgroep,
met de vraag, of een waardebon of een pakket levensmiddelen de voorkeur heeft. De voorkeur ging
uit naar een waardebon. Binnen de serviceclubs kon er geen meerderheid gevonden worden voor
deze optie. Sterker nog, er waren clubs, die af zouden haken, als er waardebonnen uitgegeven zouden
worden. Het werden dus levensmiddelenpakketten. De boodschappen werden gedaan en
gezamenlijk, met 2 mensen per club, werden er weer 200 pakketten ingepakt en werden deze (in
samenwerking met het team van mevrouw Wagensveld van de gemeente Ede) voor de kerst
uitgedeeld op het Werkplein. Zowel het inpakken, als uit uitdelen, is ieder jaar weer een “warm”
gebeuren. Helaas konden niet allen, die een verzoek hadden ingediend, blij gemaakt worden met het
levensmiddelenpakket, ter waarde van 25 Euro.
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Van de secretaris
Met veel plezier heb ik het afgelopen clubjaar de functie van secretaris vervuld: mijn eigen draai
vinden, voortborduren op bestaande zaken en nieuwe dingen uitproberen. Ik heb regelmatig hulp en
advies gevraagd aan Marjan. Fijn dat dat kon, dank je wel Marjan!

Clubbijeenkomsten
Er waren 10 clubbijeenkomsten gepland en i.v.m. de WERVB&B bijeenkomst in dezelfde week als de
geplande clubbijeenkomst van september, heeft het bestuur besloten de clubbijeenkomst niet door
te laten gaan. Alle geplande (11) bestuursvergaderingen zijn wel door gegaan. Voor wat betreft de
opbouw van de clubbijeenkomsten hebben we de vorig jaar ingezette trend om te starten met het
inhoudelijke deel van de clubbijeenkomst voortgezet. Het thema van de voorzitter is ook vertaald in
de ‘5 minuten van….’, waarin een clublid werd uitgenodigd om in 5 minuten te vertellen wat haar
beweegt, in beweging brengt en waar zij bewogen van raakt. Het huishoudelijk deel van de
clubbijeenkomst vond telkens na de pauze plaats.
Ter uitnodiging van de clubbijeenkomsten werd één week voorafgaand het programma gemaild, en
van elke clubbijeenkomst is een samenvatting gemaakt, waarin de belangrijkste zaken van de clubbijeenkomst werden vastgelegd, alsmede de acties die ondernomen moesten worden. Deze samenvatting werd binnen één week na de clubbijeenkomst gemaild.

Nieuwsbrief
Om de voortdurende stroom aan mails te concentreren is het bestuur gestart met het maken van de
Nieuwsbrief. Hierin worden mails vanuit andere clubs, persoonlijke boodschappen van leden, oproepen en zaken die leden met de club willen delen ééns per maand verzameld. De inkomend secretaris,
Agathe, heeft alle nieuwsbrieven gemaakt. De bestandsgrootte van de nieuwsbrief was vaak te groot
om per mail te kunnen ontvangen. De secretarissen hebben hierin wat geëxperimenteerd en de
laatste oplossing is een link naar de nieuwsbrief mailen welke in het (gratis) programma Canva
geopend kan worden.

Archief
Er is geen tastbaar archief op één locatie. Jaarverslagen, jaarplannen en andere belangrijke stukken
bevinden zich deels bij enkele trouwe leden en deels in “de kist” van de secretaris. Daarnaast zijn
inmiddels veel stukken alleen digitaal aanwezig waarvan een groot aantal inmiddels in Trello staat
(met dank aan Lydia en Ellen voor het inrichten van Trello) en dus toegankelijk voor alle leden. Trello
wordt inmiddels volop gevuld en gebruikt, maar er zit her en der wat overlap in. Ellen, Anja en Erna
zijn bezig orde op zaken te stellen en te kijken hoe we als club beter kunnen archiveren.

De wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming
In het kader van deze wet hebben Tini en Ria gekeken naar de invloed van deze wet op onze club.
Daartoe heeft ieder lid een AVG verklaring op papier ondertekend. Deze papieren versie zit in de “kist”
van de secretaris, welke telkens wordt overgedragen aan de volgende secretaris.

Tot slot
Wil ik Wilhelmien, Necla, Lisette en Agathe bedanken voor het leuke, goede en leerzame teamwork
wat we afgelopen jaar met elkaar hebben gedaan. Dat maakt besturen nog leuker. Dank jullie wel!
Erna Berghuizen
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