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Maart roert zijn staart, April doet wat hij wil. Vielen in maart de mussen bij wijze van spreken

nog dood van het dak, nu staan we met regelmaat 's ochtend onze voorruit weer te krabben!

Een roerige tijd is het, de wereld verandert, het klimaat verandert en ondertussen gaat het

leven gewoon door. Sommige dingen mogen en kunnen ook na de Lockdown weer doorgaan.

Zoals de concerten van Yolande, de beelden expositie van Hanke (aanrader) en meer.

Mooie initiatieven zijn er in de Clubjes van Zes, mooie ontmoetingen vinden nu al vast plaats

voor Orange the World 2022 met onze partners Van de Bibliotheek Hilversum. En samen met

de Hilversummers.nl is er een platform voor Oekraïnse vluchtelingen in het leven geroepen.

Ondertussen heeft de Winterveragdering deel 2 net plaats gevonden op 9 april jl. (live &

online ) & zijn er nieuwe concept Uniestatuten gelanceerd.

Er verandert & gebeurt veel. En verandering mag dubbel zijn & dubbel voelen.

Binnen & buiten onze Club; velen van jullie hebben de Peiling (Google Form al ingevuld).

Samen komen we verder, en zullen evolueren in de tijd.

Onze aanstaande bijeenkomst heeft weer een inspirerend karakter; met een levensbericht

van Helma & een mooie bijdrage van Hannie over haar bijdrage aan de televisie serie

"Nederland geeft Thuis' (over Nederlanders die Oekraïense vluchtingen in huis hebben

genomen) .

Tot op 19 April aanstaande in het Pinetum.

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

Het Bestuur

BESTE SORORES,

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



Soroptimisten Nederland Support
Er is al ruim € 70.000,- opgehaald via onze Unie (peildatum 4-'22).

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

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

genderneutraal/

OEKRAINE 2022

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/



UNIESTATUTEN DEEL 2

Er is weer een nieuwe versie van onze Uniestatuten. Het Uniebestuur heeft Open Deur

vragen-uurtjes en er kan middels amendementen gereageerd worden met aanpassingen

& wijzigingen middels een officiële procedure. Mochten wij als club op basis van deze

versie een amendement willen indienen, dan gelden daarvoor de volgende regels van de

huidige statuten art. XVI, lid 1.:

Alleen presidenten van clubs, bestuursleden (van de Unie), afgevaardigden,

coördinatoren werkvelden (huidige PPI-ers) en voorzitters van technische commissies

(extension-/clubs en ledencommissie, statuten- en financiële commissie kunnen

amendementen indienen bij de Unie-President in cc aan de voorzitter van de

Statutencommissie.

In de nu geldende procedure is bepaald dat dit UITERLIJK 21 april moet worden

ingediend op het e-mailadres bestuurssecretaris@soroptimist.nl.

Je kan je hier verder informeren op de Uniesite (wel eerst even inloggen).

Niet iedereen van ons is hier evenveel in geïnteresseerd en dat mag.

Uiteraard mag je hier juist ook heel erg bij betrokken willen zijn.

Voor de laatsten; volg het op de Uniesite en maak er eventueel met andere leden van

onze club een extra groepsbijeenkomst over bij iemand thuis.

Hiermee houden we onze clubbijeenkomsten met name voor inspiratie & verbinding.

Uiteraard is een verslagje over deze aparte Uniestatuten gesprekken van harte welkom

voor in de Nieuwsbrief de volgende keer!



PROGRAMMA COMMISSIE

Claire Boonstra - over Hildegard van Bingen

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

gevonden voor onze komende bijeenkomsten. Inspiratie voor ons allen!

18 mei: Natasja Gianotten; Insecten & Proteïnen

Insecten krijgen in westerse landen steeds meer aandacht als alternatieve

eiwitbron voor humane voeding en diervoeding.

Verder is contacten gelegd met:

Oudste & eerste vrouwelijke componist, haar leven en haar werk.

VRAAG AAN JULLIE?

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

Stichtse Vecht) ook een eigen bijeenkomst organiseren?

Met nog een leuke lezing-spreekster?

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



FUNDRAISE COMMISSIE

Film in het Filmtheater - 12 juni 2022

(10.30 of 11.00 uur)

Hier hopen wij tussen de € 1.000 - € 1.200 mee op te halen voor ons

bomenproject.De datum kan nu al in de club en bij vrienden en

kennissen kenbaar gemaakt worden zodat we wel een goede

kaartverkoop krijgen.

Er is € 1000,- overgemaakt aan de Unie tbv ons project

100xTrees4Life. Verzoek kwam van Karin Heijstraten-La Rivière onze

‘boomabassadeur’ om het toegezegde bedrag over te maken naar

de stichting 100xTrees4Life.

Zoals het er nu uit ziet, gaat de stichting 100xTrees4Life voor de

zomer tekenen met TreeAid voor het eerste contract van

€ 60.000, -. Het principe van TreeAid is, dat ze niet met

intentiecontracten werken. Er wordt een contract getekend als het

geld ook gestort is. (No payment no contract). Hun organisatie kan

ook niet voorschieten. Daarom wordt er jaarlijks met TreeAid een

uitvoeringscontract gesloten wanneer bekend is, wat dat jaar

bijgedragen is door de Nederlandse clubs. Symbolisch op de

zomervergadering zal dit elk jaar plaatsvinden. Meerdere clubs

hebben een principe afspraak voor 3 jaar (3x € 1000) toegezegd.

PS, Woet Gianotten bedankt voor de gift van € 100 t.b.v. het boek

'Midwifery & Sexuality'



KIES COMMISSIE

Nieuwe leden werven.

Helaas was de avond op 18 Maart jongstleden niet het succes dat we

gehoopt hadden.

Desalniettemin is er toch ook goed nieuws:

Nienke en Marjo hebben weer 3 potentiële sorren uitgenodigd voor

kennismaking en informatie op 11 mei aanstaande!

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.



ORANGE THE WORLD COMMISSIE

OTW 2022
Het nieuwe thema OtW 2022 is op het tweede deel van de Wintervergadering bekend

gemaakt en heeft de titel : "Read the Signs".

Een belangrijke peiler ook dit jaar weer is het onderwijs. We hebben al lespakketten voor

scholen, lespakketten voor kappers en andere contract beroepen die ook weer mooi

aansluiten op dit thema. Preventie, gesprekken over grenzen, het samen aanpakken van

lastige situaties zal volop in de spotlights komen te staan.

Onze partners in Hilversum zijn Bibliotheek Hilversum en de Hilversummers.nl.

In de regionale setting is GGD Vechtstreek de samenwerkende instantie. Ook werken we in

overleg met club Huizen en Bussum samen in initiatieven die elkaar versterken en of

overlappen

Op dinsdag 5 april was er een start-bijeenkomst van onze commissie samen met de

bibliotheek, om de mogelijkheden te bespreken voor komende november. Het is fijn een

partner hierin mee te hebben zoals zij!

Op 6 mei is het Voetbalmoeders Prosecco toernooi dat jaarlijks door SC 't Gooi

georganiseerd wordt; dit jaar komen er 320 vrouwen.

Wij als Club sponsoren dit voor 75,-. SC 't Gooi geeft tijdens dit toernooi extra aandacht aan

OTW thema. SC 't Gooi heeft ook afgelopen jaar enorm bijgedragen aan aandacht generen

voor OTW en zullen dit komend jaar ook weer doen!

We zoeken nog initiatiefrijke leden die zich willen inzetten voor Orange The World

campagne 2022 en bij ons de commissie willen versterken. 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, Hanke, Marian, Hannah, Yolande, Nienke

www.orangepaper.nu



Meerdere leden van een club mogen PPI zijn.

Wij hebben als club Lydia als PPI, die op dit moment nog weinig kan doen ivm haar

drukke werkzaamheden.

Volgens Wanda Peters, Regiocoördinator Midden, is het een leuke groep mensen,

inspirerend en nuttig!

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 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/

PPI GEZOCHT
(Programmacoördinator Pleitbezorging en Internationale Zaken)



Kunst & Cultuur

Museum Hilversum- 'Scherpstellen op het einde'

Zes fotografen laten in Museum Hilversum in de nieuwe fototentoonstelling

‘Scherpstellen op het einde’ zien dat doodgaan bij het leven hoort. Het toont verhalen

over de schoonheid van de vergankelijkheid, behoefte aan controle over het einde,

afscheid nemen, herdenken en de gevolgen voor de achterblijvers.

Femicide

Arianna Sanesi toont de manier waarop families omgaan met het gemis van vrouwen door

femicide: vrouwen die omkomen of vermist raken door huiselijk geweld. Moeders, dochters,

zussen, vriendinnen. In Italië komt door huiselijk geweld om de drie dagen een vrouw om

het leven. In Nederland worden hiervan geen cijfers bijgehouden. Torben Eskerod belicht

de rol van het herdenken. Hij fotografeerde portretten van overledenen op grafzerken in

Italië. De foto’s vervagen na verloop van tijd, misschien net als de herinneringen?

Tot slot Ton Broekhuis die in zijn werk altijd op zoek is naar de schoonheid. Deze keer

dichtbij: de schoonheid van het vergaan van planten en bloemen in zijn eigen tuin. De

klaproos die afsterft en verandert in een papaverbol. En de kastanje die eerst prachtig in

bloesem staat waarna de bloemen doodgaan en een ruwe bolster met tamme kastanjes

verschijnt.

‘Scherpstellen op het einde.

Over de dood als onafwendbaar perspectief’ is van 9 april tot en met 19 juni dagelijks te

ervaren bij Museum Hilversum, van 11:00 – 17:00 uur.

Meer informatie is te vinden op www.museumhilversum.nl.



Leuk nieuws van leden

Bijzondere kunstroute in Woerden'
Woerden bestaat in 2022 650 jaar en er worden allerlei vele leuke

activiteiten georganiseerd! Wie weet een leuk dagje uit de club van

zes in historisch Woerden. Beeldengroep 'Vrijmens' van Hanke te

zien in de vijver van het Westerdampark.

http://singelkunst.nl/programma/

Waarschijnlijk met twee weken verlengd & zeker te zien t/m 24 april.

Gratis parkeren rondom 1e deel Leidsestraatweg

Aanvullend exposeert Hanke in deze periode ook in Galerie van

Slagmaat samen met aantal kunstenaars, de moeite waard daar ook

even een bezoek te brengen. https://galerievanslagmaat.nl/

Museum Hilversum- Symposium 22 april

Terug naar 40-45. Hilversum & het fotografisch

geheugen van de Tweede Wereldoorlog
Tickets Eventbrite link: https://fotografisch_geheugen.eventbrite.nl (Gratis

toegang)

Inmiddels (bevestigde) sprekers  

Ahmet Polat - ontwikkelaar methodiek Ooggetuigen, fotograaf & oprichter Studio

Polat

Charles Jeurgens - Hoogleraar Archiefwetenschappen, Universiteit van

Amsterdam

Hanke Wiegand - betrokken bij re-enactments Ooggetuigen, docent A. Roland

Holst College

Ad van Liempt - onderzoeker en eredoctor Universiteit van Amsterdam

Robin Gouwswaard - verzamelaar, Hilversum in de WO2

Stef van Breugel - directeur Museum Hilversum

Programma

16:00 Stef van Breugel introductie

16:15 Start panelgesprek incl. moderator

18:00 Borrel

18:30 Einde

Kunstexpositie 'in het moment'
i.s.m. met de kunstenaars: Ingrid Jansen www.ingridjansen.nl en

Gaetan Dirven www.gaetano.nl

7 & 8 mei 2022

Locatie en adres: "de Oude School" , Kortenhoefsedijk 145, 1241

LX Kortenhoef

Openingstijden: 10:00 tot 17:00 uur

UITNODIGING

Heb je zin om een hapje van de BBQ mee te eten op 7 mei van

16:30 uur tot 20:00 uur,

laat dit weten aan Hanke Wiegand voor 20 april weten via

wiegand@xsall.nl
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