JAARLIJKSE VRAGENLIJST CLUBS 2015-2016
Clubnaam

Almere

Programma en Pleitbezorging
1. Welke projecten heeft de club in 2015-2016 ondersteund?
Doel project
Onderwijs
Economische positie
Mensenrechten
Gezondheid
Duurzaamheid/omgeving

Naam project en omschrijving
Bijdrage (euros)
Nona: kansarme meisjes huisvesten/ondersteunen
€ 500
St. Hester: School en aansturen
€ 2.000
La Vecina : Onderwijs arme kinderen
€ 1.250
SB2S; benefietconcert
€ 8.000
St.Zeepoort: vakantie kansarme kinderen
€ 1.000

2. Welke activiteiten heeft de club in 2015-2016 verricht voor fundraising?
Doel project
Onderwijs
Economische positie
Mensenrechten
Gezondheid
Duurzaamheid/omgeving

Naam activiteit en omschrijving

Opbrengst (euros)

Wijnacties
Benefietconcert
Filmavond

€ 2.500
€ 8.000
€ 2.250

3. Heeft de club een PFR (Programm Focus Report) ingevuld bij SI Europe?
Nee
4. Meldt de club de project(en) aan voor de:
Best practices van Europa
Best practices van Nederland

Nee
Ja

Zo ja, omschrijf het project:
Benefietconcert - podium geven aan talentvolle jonge zangers, performers in de Schouwburg van Almere.
5. Heeft de club een bijdage aangevraagd/ontvangen van:
Organisatie
Algemeen Fonds
Action Fund SIE
Cordaid
Wilde Ganzen
Anders, nl…

Aangevraagd bedrag
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ontvangen bedrag

6. Heeft de club samengewerkt met andere clubs of organisaties?
Ja met Unicef
7. Heeft de club behoefte aan advies over:
Onderwerp
Projecten
Activiteiten
Samenwerking

Zo ja, op welke manier?
Nee
Nee
Nee

* weghalen wat niet van toepassing is

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. Voert de club exitgesprekken met leden die opzeggen?

Nee

3. 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#
2
3
5
1
4
6

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……

Nee
Nee
Nee
Nee

5. Op welke manier heeft de club het afgelopen jaar nieuwe leden geworven?
Via de leden
Via de website
Via pubicaties in media

6. Heeft de club informatie over werven van nieuwe leden die interessant kan
zijn voor andere clubs. Zo ja, graag een korte omschrijving.
Wij organiseerden ooit een groot festijn en nodigden veel betrokkenen en goede vakvrouwen
uit voor een gratis bijeenkomst. Wij vertelden over het Soroptimisme. Deze actie
bracht ons veel nieuwe leden.

7. Sinds de Zomervergadering 2016 kent de Unie de commissie Mis(s)verstanden.
Is de club op hoogte van deze commissie?
Ja
En van de ondersteuningsmogelijkheden van de commissie?
Ja
Is er behoefte aan ondersteuning bij dilemma's in de club?
Nee

# Geef met nummers 1-6 aan welke criterium het belangrijkste is voor de club
* Weghalen wat niet van toepassing is

