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Alsof Corona nooit gewoed heeft, zijn we alweer in Juni aanbeland. De files zijn weer terug van

weggeweest, rijen op luchthavens van mensen die weg willen op vakantie, toenemende inflatie

en zelfs recent een renteverhoging van de Centrale Bank. En een oorlog waar nog dagelijks

mensen het slachtoffer va zijn.

Juni, de maand van de Zomervergadering-Inspirada op 11 juni 2022 in Tilburg.

Eentje die we nooit meer zullen vergeten. Ter plaatste kreeg onze Nienke haar koninklijke

onderscheiding, de Ridderorde van onze kersverse nieuwe Burgemeester van Hilversum,

Gerhard van den Top. Verder in deze Nieuwsbrief verslag van een deze kroon op Nienke haar

toewijding en tomeloze inzet om het leven van vrouwen & meisjes te verbeteren. Een historisch

mooi moment voor Nienke, en een memorable moment voor onze Club.

Op 23 juni aanstaande staan we hier extra bij stil, dus Nienke weet dat je op de 23-ste ook nog

een in het Lokale zonnetje wordt gezet op onze Zomer afsluiting in het Pinetum op 23 juni.

Mooi was ook onze Filmvoorstelling in het Filmtheater; met een gpoed gevulde zaal,

heerlijke lekkernijen door onze top-bakkers en een zalige film Encore om de zondag goed

mee te beginnen. Fundraise Commissie alle complimenten & alle leden dieh ebben bijgedragen

hartelijk dank!

Tot op 23 Juni aanstaande in het Pinetum. Extra informatie hierover volgt nog!

Namens het voltallig Bestuur van Soroptimistclub Hilversum e.o.,

Het Bestuur

BESTE SORORES,

Namens het Bestuur Marian, Conny, Yolande, Marieke & Hanke



Programma Commissie

Leden: Erna, Carolien, Margreet

Linking Pin:Yolande

COMMISSIE-UPDATES JUNI

Fundraise Commissie - Leden

Leden: Brigit, Marga van T, Martigue, Anita, Annemieke

Linking Pin: Conny

Elke Commissie levert 2 weken voorafgaand aan Clubbijeenkomsten haar

updates aan. Deze worden intergraal overgenomen in de maandelijkse

Nieuwsbrief van Club Hilversum .

Kies Commissie

Leden: Marjo, Nienke

Linking Pin: Hanke

Friendship Link Commissie  

Leden: Henny, Liesbeth, Agnes

Linking Pin: Marieke

Orange the World Commissie  

Leden: Hanke, Hannah, Marian, Helma, Nienke

Linking Pin: Hanke & Marian

Lief & Leed Commissie

Leden: Annemieke, Willemien, Charlotte, Annette, Ien,

Helma

Linking Pin: Yolande

Overige Commissies

PPI (Lydia), Mary Muntendam (Marjo), Kas (Nicolette),

Lodge (Nienke & Yolande) Project Commissie (Liesbeth,

Ans, Marie-Lou), Lodge (Nienke, Marian, Hanke), Lustrum

(Anita, Hannie, Hanke, Brigit, Marian), PR Commissie: Valery,

Hannie, Erna (linkenPin Yolande)  

Senior Groep

Aanjagers: : Annette, Charlotte, Aleid, Erna en Annemieke

Linking Pin: Hanke



70 KAARTEN verkocht voor Film ENCORE 12 juni '22

De fundraisecommissie zag het somber in. Een week voor onze

benefietvoorstelling waren er pas 17 kaartjes verkocht en had nog

niemand zich aangeboden om iets te bakken. Na een extra oproep

aan de leden en vermelding in de Gooi en Eembode kwam het

gelukkig toch nog goed. Hoezo goed? De zaal was toch niet

uitverkocht? Ook kon het filmpje over het project Trees4life wegens

ziekte van een medewerker van het Filmtheater niet ingemonteerd

worden. Dat laatste werd opgevangen door Marian in haar woord

van welkom. En ook al zat de zaal niet vol, de stemming was goed,

de zelfgebakken heerlijkheden smaakten uitstekend, het was een

mooie film die goed ontvangen werd en over het resultaat mogen

we ook tevreden zijn. Onze voorstelling had met 70 verkochte

kaarten de beste opkomst van de week! Mooi hoe er zonen en

dochters meekwamen, mannen, vriendinnen en ook een aspirant

lid! Marie-Lou & Bob waren er ook, geweldig!

Mooi idee om deze gelegenheden ook te gebruiken om

geïnteresseerden in onze Club kennis te laten maken

Er kwam €270,- aan giften binnen. Het eindresultaat: €1040,-.

Met vriendelijke groeten,

Anita Haver en Annemieke Parmentier namens

de Fundraise Commissie

FUNDRAISE COMMISSIE



PROGRAMMA COMMISSIE

Een inspirerend programma voor 2022
Op veler verzoek heeft de Programma Commissie een prachtige invulling

gevonden voor onze komende bijeenkomsten. Inspiratie voor ons allen!

23 juni: slotavond met lekker eten met zijn allen in het Pinetum. Verrassing is in

petto, daar horen jullie nog over.

23 September: Anne Eekhout (Boek Mary - over deze sterke vrouw die het

monster van Frankenstein bedacht heeft). Mary is een ode aan de verbeelding,

een verhaal over creëren, over de onlosmakelijke band tussen fantasie en

werkelijkheid. En evenals Mary Shelley toont Anne Eekhout de kracht van een

vrouw wanneer die iets ter wereld brengt wat niemand voor mogelijk had

gehouden.

25 Oktober: Claire Verlinden - over Hildegard von Bingen - Oudste & eerste

vrouwelijke componist, haar leven en haar werk.

HERHAALDE VRAAG AAN JULLIE?

Hebben jullie nog ideeën over leuke sprekers (m/v)?

Zullen we op 10 december (naast de bestaande Regio-bijeenkomst dit jaar door

Stichtse Vecht) ook een eigen bijeenkomst organiseren?

Er is nog een aantal spreeksters dat de programma commissie op het oog heeft!



KIES COMMISSIE

Nienke van Dijk, hoofd juridische zaken Brocacef.

Anne van Scheepstal, ondernemer.

Nanette van Popta. Zelfstandig trainer speciaal voor Ondernemingsraden.

Nienke en Marjo hebben 3 serieuze kandidaatleden die de eerste bijeenkomst

na de zomer op 23 september graag willen bijwonen, mits er geen bezwaar is.

Onderstaand de namen:

In het najaar gaan we weer mensen uitnodigen.

En verder blijft de oproep aan onze medezusters toch vooral in hun directe

omgeving te kijken of daar kandidaten zijn voor lidmaatschap van de club.

Sisters for Sisters

We kunnen allemaal bijdragen aan een grotere bekendheid en daarmee

impact van onze Club. Als Sor met een trots sorrenhart, zijn er mogelijk

vrouwen in jouw netwerk die graag onze Club zouden willen versterken.

We hebben van enkele van jullie namen en mailadres doorgekregen van

potentiële kandidaten, maar jullie hulp blijft dus nog steeds hard nodig.

Oproep aan alle clubleden: Kijk om je heen en inspireer-spot werkende

vrouwen voor het Soroptimisme en een lidmaatschap van onze Club.

En post bijvoorbeeld eens een berichtje uit je 'Sorrenhart' over onze club.



SENIORGROEP VAN SOROPTIMISTCLUB

HILVERSUM - STEMRECHT & PROCEDURE

Seniorgroep, update van de aanjagers:

Annette, Charlotte, Aleid, Erna en Annemieke
Wie

14 clubleden:Annette, Aleida, Charlotte, Erna, Annemieke, Willemien, Ans, Marjo, Nicolette, Margreet, Marilou, Trudy,

Roos, Hanneke, 2 ex-leden: Meike en Irma. Henny als geïnteresseerd lid.

Wat, Waar, Wanneer

Op 18 mei was de eerste senior bijeenkomst met museumbezoek, overleg op terras in de zon en later in het Pinetum.

Besloten werd dat we de doelstellingen van het Soroptimisme blijven koesteren. Bij toerbeurt zullen de senioren een

programma verzinnen dat zowel inhoudelijk als persoonlijk zal zijn. En wel voor een proefperiode van juni tot 31

december 2023: een middagprogramma, samen eten in het Pinetum met de kernleden. Wie wil kan daarna de lezing

bijwonen; direct aan het begin van de avond! Na dat half jaar besluiten of, en hoe verder.

Rechten en plichten

Voor de 14 seniorenleden die ‘gewoon’ lid van club Hilversum zijn, en hun contributie betalen (al dan niet in de

toekomst aangepast) verandert er niet zoveel. Ze worden nadrukkelijk uitgenodigd te stemmen als ze aanwezig zijn, of

per mail dan wel met een machtiging als het gaat over projecten, nieuwe leden, Unie-besluiten etc zodat beslissingen

een groter draagvlak krijgen en de seniorleden actief blijven meedoen! Seniorleden kunnen dus ook bv

projectvoorstellen indienen en nieuwe leden voordragen. Wel wordt explicieter gevraagd of leden zich willen

afmelden voor de avondbijeenkomst zodat iedereen kan wennen aan het keuze principe van de senioren en de

attendance van de kernleden.

Commissies

Ook seniorleden kunnen deelnemen aan een commissie onder het motto: ’niet verplicht, wel welkom’. Dit ook als

versterking van de kerngroep!

Nieuwsbrief

De senioren zorgen voor een update in de nieuwsbrief, zodat iedereen geïnformeerd wordt.

Begroting

De ex-leden betalen vanaf 1 oktober 2022 € 50 tot 31 december 2023. Entree voor museum etc is voor eigen rekening.

De door Henny geïnitieerde middagen

De seniorgroep gaat vol van start naast de middagen van Henny waarin overigens ook kernleden zitten. We zien

vanzelf of beide groepen naast elkaar blijven bestaan of dat het 1 groep wordt.

VOORAANKONDIGING ZOMERUITJE - SAVE THE DATE 13 augustus (zaterdagmiddag)

Het zomeruitje gaat dit jaar naar: biologische boerderij Eemlandhoeve in Bunschoten

Datum: zaterdagmiddag 13 augustus van 14:30 tot 17:30 uur.

We krijgen een rondleiding van boer Jan Huijgen die ons uitleg geeft over de filosofie van zijn bedrijfsvoering: "burger

en boer weer verbinden, met als doel duurzaamheid".

Het is een groot terrein met een winkel, een proeflokaal en een moestuin. Van alles te beleven dus.



ORANGE THE WORLD COMMISSIE

OTW 2022; landelijke start in Lelystad

Thema zoals in 2021: Ik ben #medestander

Soroptimisten Hilversum raakt al aardig op stoom! Niet in de laatste plaats door de

initiatieven en aandacht voor OtW vanuit de landelijke werkgroep Soroptimisten. Tijdens de

zomervergadering was er ruim aandacht voor het onderwijs lespakket dat elke school, kan

downloaden en gebruiken in hun lessen bovenbouwklassen. Ook op onze orangepaper is

deze les te vinden.

Onze partners in Hilversum, Bibliotheek Hilversum, de Hilversummers, SC 't Gooi, maken het

compleet dat we goed van start kunnen gaan. Een van de peilers is het onderwijs en in

samenwerking met de bibliotheek ligt er een initiatief op de oranje tafel! Met andere

woorden (ovb.) zal er in de periode van OtW 2022 een oranje tafel komen te staan in de

bibliotheek. Scholen kunnen deze 'oranje tafel' boeken via de bibliotheek en aan de hand van

een lesopdracht over 'veilig Hilversum' kunnen zij met hun leerlingen een interactieve les

volgen! Tevens is het doel om het landelijk lespakket via de website van de bibliotheek te

kunnen laten downloaden voor scholen. Daarmee hopen we meer scholen te kunnen

bereiken om aandacht te generen voor OtW. E.a. moet echt nog wel goed uitgewerkt worden.

We houden jullie op de hoogte!

Jullie kunnen deze data noteren:
Donderdag 25 november: opening (nog geen details bekend)

Zaterdag 27 november: actie dag in Mediaplein Gooise Brink

Vrijdag 9 december: lezing, nog te bepalen spreker in de ochtend in de bibliotheek

Wil je ook bijdragen aan OtW, dan ben je van harte welkom! Ook goede ideeën,

contactpersonen zijn welkom! We zoeken bijvoorbeeld handige handjes voor de oranje

tafel helpen te maken, actievoerders op 27 november, leden die een les aan de oranje tafel

willen ondersteunen en zoal wat verder nog ter tafel komt komende maanden!

Hoofddoel is lokale bekendheid en veel aandacht generen voor dit belangrijke thema.
Kijk op de actuele en zeer informatieve www.orangepaper.nu om te ontdekken wat je allemaal kan

betekenen en doen voor OtW.

Meld je aan via hilversum@soroptimist.nl of spreek één van ons aan op tijdens een

bijeenkomst in Pinetum.

Namens, Helma, Marian, Hannah, Yolande, Nienke, Hanke

www.orangepaper.nu



LIEF & LEED COMMISSIE

Hanneke had graag de slotbijeenkomst op

23 juni bijgewoond, maar ze zoekt op dit

moment naar een nieuwe woonplek en dat

neemt alle tijd en energie in beslag. Ze

groet ons allen!

Marga Tieken

Met Marga gaat het steeds een beetje beter.

Met nieuwe brillen, oog yoga en balans in

haar energie, voelt ze zich steeds kleine

beetjes opknappen! Super goed nieuws!

Hanneke van Maanen



RIDDERORDE VOOR NIENKE

Koninklijk eerbetoon aan onze Nienke voor haar baanbrekend werk

Tijdens de Inspirada - Zomervergadering in Tilburg op 11 juni, kwam het voor haar ook als

een enorme verrassing. Knap hoe we dit allemaal geheim hebben weten te houden.

Ze had niets in de gaten en schrok zich een hoedje.

Eerst kwam geheel onverwacht Gerhard van den Top, onze nieuwe Burgemeester in

Hilversum,  binnen lopen, gevolgd door haar gezin. Fantastisch hoe onze Burgervader de

hele trip hiervoor naar Tilburg maakte op de zaterdag.

Na een geweldige toespraak, hier ook te zien op Youtube, was ze in staat om iedereen te

bedanken, maar geheel in haar eigen stijl, in haar bedankwoord een wervend verhaal

vertellend over het Herstelrecht waar ze zich ook nu weer zo toegewijd op toelegt.

En dit kenmerkt Nienke, ze zit vol met passie, bescheidenheid en power om deze wereld

een beetje beter & rechtvaardiger te maken voor iedereen. Mannen-vrouwen, daders en

slachtoffers van alle achtergronden en overal.

Naast een aantal mooie publicaties in zowel de Gooi- en Eemlander en de Gooi &

Eembode, zullen we er als Club uiteraard ook op 23 juni nog extra bij stil staan en is er

gelegenheid om haar te feliciteren.

En kijk hier naar de integrale toespraak van onze

Burgemeester Gerhard van den Top!



Club Soroptimist International Gooische Meeren, nodigt onze clubleden van harte uit

voor het 2e Queens event! Deze vindt plaats op zondag 18 september van 13.30 –

17.15 uur. Op Queens 1 mochten wij leden vanuit tien vrouwenclubs uit de regio

ontvangen. Wij vierden de onderlinge solidariteit en de verbinding.

Dit jaar doen wij dat weer, en met meer!

En, proberen wij ons te mobiliseren voor een gezamenlijke activiteit op internationale

vrouwendag 8 maart 2023. Hiertoe zal een inspirerende spreker ons aanzetten, en

natuurlijk, de ronde tafelgesprekken die wij zullen hebben. Elk lid komt weer aan tafel

met anderen van meerdere clubs.

Gardenevent “Queens 2022, Outside the Box op 18 September 2022

Prijs: € 19,50 (incl. hapje/drankje en toegang beeldentuin)

Locatie: Nardinclant Laren, Houtweg 25, 1251 CS Laren

Tickets: Klik HIER

Koop via onze website HIER je kaart, en steun bovendien het goede doel Stichting

Pruijck. Je vindt hier ook de invulling van het programma en een kort filmpje over het

event. Graag verzoeken je bij het veld ‘bestelnotities’ de naam van je club in te vullen).

Wij hebben dit jaar meerdere (vrouwen) service clubs uitgenodigd en hopen op een

hoge opkomst, waarbij op dit moment 100 personen als maximum geldt. Dus geef je

snel op!

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op met Vicky Tol (06-5050 8847) of Linda

Dekker (06 -4739 6404) van het organisatieteam.

Vast 'Hoedje af' voor de inzet van Vicky Tol & Team

Kijk hier naar een video verslag van het eerste Queens event in 2021!

QUEENS OUTSIDE THE BOX 2022



Liesbeth heeft zich aangemeld als PPI, wat geweldig Liesbeth dat je deze rol erbij wil

nemen. Naast Lydia hebben we dus nu 2 PPI's.

Wat is & doet de PPI vanuit onze Club?
De PPI is doorgaans degene die de PFR indient bij de SI. Het is van belang dat onze

acties worden geregistreerd tbv het algehele overzicht en de verwerking binnen SIE,

wat van belang is om onze status bij de verschillende VN-organisaties en de Raad van

Europa niet kwijt te raken. Die status stelt ons in staat vertegenwoordigers bij VN-

vergaderingen te hebben die ook nog wat mogen inbrengen. Ieder jaar gaan er rond

de 150 Soroptimisten naar de vergaderingen van de Commission of the Status of

Women en organiseert SI daar ook parallelle sessies.

Daarnaast is het ook dé manier om vanuit het Algemeen Fonds (AF )extra geld te

kunnen krijgen. Het Algemeen Fonds houdt elk jaar geld over, als je je Programme

Focus Report indient wordt je aanvraag vrijwel altijd beloond. Je kunt 50% krijgen van

het bedrag dat je zelf hebt gegenereerd.

Wie hiervoor in actie wil komen kan reageren naar de clubmail:

hilversum@soroptimist.nl

Meer info (na inloggen): https://www.soroptimist.nl/intranet/ppi/

NIEUWE PPI:

Liesbeth Siderius
(Programmacoördinator Pleitbezorging en Internationale Zaken)



Soroptimisten Nederland Support
Er is al bijna € 84.000,- opgehaald via onze Unie (peildatum 5-'22).

Veel informatie & updates op de Uniesite (ook om direct te doneren:

https://www.soroptimist.nl/news-national/oorlog-is-niet-

genderneutraal/

OEKRAINE 2022;

DE OORLOG DUURT VOORT

Project Matching

Via verschillende initiatieven van de omringende landen Moldavië,

Polen, Tsjechië en andere landen zijn er via deze site projecten

gestart. Voornamelijk in de hulp van de vluchtelingen die in grote

getalen deze landen binnenstromen. Onze Sorores ter plekke staan

in stelling om ze zoveel mogelijk te steunen.

https://soroptimist-

projects.org/portfolio_category/violenceagainstwomen/

De Hilversummers.nl/oekraine & Club Hilversum Support

Hilversum heeft 400 vluchtrlingen opgevangen op de Heuvellaan.

De Hilversummers.nl zijn door de burgemeester gevraagd om hun

vraag & aanbod platform in te richten om deze mensen te helpen.

Dat Platform vind je hier: www.hilversummers.nl/oekraine .

Voor alle mogelijke hulpvragen & antwoorden.

SIE Information (English)

We have the Disaster Relief Fund & the Project Matching Tool - two

alternatives to support Soroptimist projects. Here is an updated version of the

tutorial for the Project Matching Tool, now related to the war zone initiative.

https://soroptimist-projects.org/explore-projects/ or support the Fund:

https://www.soroptimisteurope.org/donate/disaster-recovery-fund/


