JAARLIJKSE VRAGENLIJST CLUBS 2017-2018
Clubnaam

Almere

Programma en Pleitbezorging
1. Welke projecten heeft de club in 2017-2018 ondersteund?
Doel project

Naam project

Onderwijs

Mensenrechten

Afripads Malawi
School at Sea
Pianoverkoop
Podium Almeers Talent
Women, Water, Leadership
Movement on the ground

Gezondheid

Afripads Malawi

zie hierboven

Duurzaamheid/omgeving

Afripads Malawi

zie hierboven

Economische positie

PFR nr (SIE)

Bijdrage club (€)
11931
nvt
nvt
11932

Totaal

2.700,00
60,50
175,00
9.922,11
300,00
100,00

13.257,61

Extra bijdrage (1)

€

3.000

€

3.000

1= extra bijdrage voor dit project ontvangen van: Algemeen Fonds, Cordaid, Action Fund SIE, Wilde Ganzen, anders….
2= schatting hoeveel vrouwen/meisjes door dit project geholpen zijn/resultaat van het project
3= wil de club voor dit project meedoen aan de Best Practice Awards in Nederland of in Europa? Zie criteria onderaan deze vragenlijst.
2. Welke activiteiten heeft de club in 2017-2018 verricht voor bovenstaande projecten door fundraising of 'handen uit de mouwen'? (1)
Activiteit van de club

Ten behoeve van project naam

Podium Almeers Talent 2017
Crowdfunding

Sociaal Fonds St. Alkind
Afripads Malawi

Totaal

Uren (schatting)

Betrokken clubleden
500
150

6
4

650

10

Opbrengst (€)
9.922,11
2.700,00

12.622,11

1= een club kan behalve fundraising ook projecten ondersteunen door de 'handen uit de mouwen' te steken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie va
in dat geval graag een schatting geven van het aantal uren dat de club hierin heeft gestoken, het aantal leden die betrokken zijn bij deze activiteit, in geval
hoeveel vrouwen/meisjes hierbij geholpen zijn (resultaat) en graag ook de naam van de contact persoon van de club voor eventuele nadere informatie, tot s
3. Heeft de club behoefte aan advies over:
Onderwerp

Zo ja, op welke manier?

1.Projecten

Nee

2.Activiteiten

Nee

3. Samenwerking

nee

Clubs en Uitbreiding
1. Voert de club een actief nieuwe leden beleid?
Is hiervoor een plan van aanpak opgesteld?
Is er een procedure voor het begeleiden van nieuwe leden?

Ja
Ja
Ja

2. Kun je aangeven welke criteria het belangrijkst zijn bij het aantrekken van
nieuwe leden?
Criteria
Diversiteit beroepen
Diversiteit culturele achtergrond
Betrokkenheid doel Soroptimisme
Leeftijd
Past het lid in de club?
Anders, nl….

Volgorde#

# Geef met nummers 1-6 aan welke criterium het belangrijkste is voor de club
3. Kun je de missie en aard van je club definieren?

4
1
3
2
5

Met andere woorden: Wat vertel je potentieel nieuwe leden over jullie club?
We sluiten ons aan bij de millenniumdoelstelllingen van de VN: zoals recht op voedsel en
schoon water voor iedereen, economische zelfstandigheid van vrouwen, het recht op
educatie en gezondheidszorg en stellingname tegen geweld tegen vrouwen en vrouwenhandel. SI-club Almere staat voor positieverbetering van vrouwen en meisjes overal in de
wereld en met name in Almere, zodat zij in staat zijn op op autonome en authentieke wijze
een bijdrag te leveren aan de samenleving. We zetten onze kennis en vaardigheden hiervoor
in en organiseren jaarlijks diverse activiteiten voor fundraising.
4. Heeft de club behoefte aan ondersteuning bij het werven van nieuwe leden?
Ondersteuning
Handboek ledenbeleid met tips en trics voor werven nieuwe leden
Regionale bijeenkomsten voor kiescommissies
Gesprek met regio coordinator extension
Anders, nl……

Ja
Nee
Nee
Nee

5. Heeft de club informatie over werven van nieuwe leden die interessant kan
zijn voor andere clubs. Zo ja, graag een korte omschrijving.

6. Sinds 2016 kent de Unie de commissie ClubIMPULS
Is de club op hoogte van deze commissie?
En van de ondersteuningsmogelijkheden van de commissie?
Is er behoefte aan ondersteuning bij dilemma's in de club?
* Weghalen wat niet van toepassing is

Nee*
Nee*
Nee*

Criteria voor aanvraag Best Practice Award
1. Maximaal twee projecten per club
2. Een eenjarige durend project heeft plaatsgevonden tussen 1 oktober en 30 september van het vorige clubjaar
of een meerjarig project wordt pas ingediend als het is afgerond
3. Er is een PFR ingevuld voor 1 november
4. Aanmelden kan alleen via deze vragenlijst van de Unie
Selectie criteria voor Best Practice Award
1. Doelstellingen Soroptimisme komen tot uiting
2. Maatschappelijke impact
3. Er zit ook een element van awareness (pleitbezorging) in
4. Onderscheid door innovatieve aspecten op gebied van fundraising, publiciteit, dienstverlening etc.
5. Samenwerking (met andere clubs, fondsen etc.)

Extra bijdrage van (€)

NH1816 Verzekeringen

Hulp (2)

Omschrijving project

Samenwerking met:

540 Wasbaar maandverband voor schoolmeisjes in Malawi
1 Gift t.b.v. vrouwelijke leider in spé (15 jaar)
1 jongen Opbrengst verkoop piano voor talentvolle Bulgaarse jongen
* zie toelichting Bijdrage Sociaal Fonds St. Alkind voor kansarme kinderen
Agrarische opleiding voor boerinnen in Kenia
Hulp aan vluchtelingen wereldwijd, o.a. op Lesbos

Afripads Malawi
clublid Marijke Quist
Diverse sponsoren
SI Presidente (presidents Appeal)
Club Gooische Meeren

541
* Toelichting
In 2018 zijn de volgende uitgaven vanuit het Schoolfonds Alkind toegekend (€ 5750 in totaal):

In alle gevallen zijn de scholen voor 50 % van de kosten zelf verant

. Bombardon t.b.v. schoolkamp € 2000

St. Alkind doneert de andere helft

. OPDC t.b.v. werkweek € 1500

De scholen verantwoorden zich op goede wijze over de besteding

. Meergronden t.b.v. werkweek € 250

(aantallen, soms initialen, activiteiten die gaan gebeuren of zijn geb

. net gehonoreerd hernieuwde aanvraag Bombardon € 2000

mouwen'? (1)
Resultaat hulp
??
540

540

Contactpersoon
Saskia v Haga
Joke vd Sluis

Omschrijving activiteit
Concert in schouwburg met Almeerse (muzikale) talenten
Online crowdfunding via GoFundMe + awareness via sociale media

aan de organisatie van het Kinderfilmfestival of mentoring.
ze activiteit, in geval van fundraising de opbrengst van de activiteit,
adere informatie, tot slot een korte omschrijving van de activiteit zelf

BPA NL (3) BPA SIE (3)
stand per 30-09-18

residents Appeal)

scholen voor 50 % van de kosten zelf verantwoordelijk

den zich op goede wijze over de besteding

en, activiteiten die gaan gebeuren of zijn gebeurd)

donatie bij inauguratie

