Aanwezig :
Baeyens Greet, Buelens Nancy, Decroos Katrien, De Loof Ilse, Germentier Kathleen, Geys Bérénice, Ilsbroux
Ingrid, Jeuris Christel, Lauwers Carine, Lefever Véronique, Meeus Petra, Pierré Karine, Schoukens Marianne,
Socquet Catherine, Stas Kristin, Symons Josiane, Swinnen Bie, Thomas Micheline, Tobback Karine, Vandewalle
Lut, Van Hoof Els, Van Laer Hilde, Van Sannen Hilde
Afwezig :
Bellefroid Chantal, Crabs Bérénice, Van Orshoven Natalie, Van Meerbeeck Jennifer, Van Wesenbeeck Danielle,
Wilms Nadia

Verslag 7 juni 2018
Machtswissel tussen Christel en Véronique
Na een deugddoend aperitief buiten met het gezelschap van wat motregen
begint Christel aan haar speech als uittredend voorzitter. Het was een kort
maar zeer leerrijk jaar . Zij dankt iedereen voor de gekregen kansen.
Verschillende sprekers passeerden de revue o.a. Feytens Filip, Put Claudia
en Van Hoof Els. We brachten met de bus een bezoek aan Zonta Halle.
Niet te vergeten ‘Leuven by Night’ waar de regen de spelbreker was.
Dit werd ruimschoots goedgemaakt door de zeer tropische editie
“Bondgenieten” waar de champagne rijkelijk vloeide en we zeer snel
uitverkocht waren. Met dank aan Catherine Socquet die nog wat voorraad
uit haar kleder gaf en dit schonk voor het goede doel. Opbrengst van deze
avond 3177 euro. FANTASTISCH !
Christel bedankt haar bestuur met mooie bloemen en geeft met een
gerust geweten de fakkel door aan Véronique

Véronique op haar beurt dankt Christel en benoemt haar tot
“ Champagnequeen” van Zonta Leuven.
23 juni onze fundraising in thema Bohemian Chic.
We zijn uitverkocht met 246 gasten. We hebben al heel wat mooie
tombola prijzen maar toch nog een warme oproep voor meer prijzen!
Deadline is uiterlijk 15 juni voor vermelding in het boekje met naam en
waarde dat op iedere tafel zal liggen.
Tombolaprijzen mag je binnenbrengen bij Véronique. In samenspraak met
Karine Pierré wordt het boekje opgemaakt.
Karine Pierré gaf ook uitleg over de thesisverdediging van Isabelle Kindts
op woensdag 13 juni 2018, waar iedereen welkom is.
We kijken uit naar onze zomervergadering op zondag 19 augustus
2018 in KNOKKE. Iedereen welkom ook partner en kinderen. Schrijf nu
in zodat we er een goed georganiseerde dag van kunnen maken. Mail naar
Hilde hvl@dvlconsult.be
’s Namiddags is er een wandeling voorzien in het Zwin met gids.
Voor de kinderen is er een aparte wandeling eveneens onder leiding van
een gids.
’s avonds gaan we naar goede gewoonte gezellig tafelen.
Meer info volgt.
Agenda werkingsjaar 2018–2019 wordt kort overlopen en iedereen heeft
een exemplaar ontvangen.
2019 wordt het jaar in teken van “mode’’. Met een buitenlandse reis als
hoogtepunt. Verdere info volg.

Wie ging er vreemd :
Hilde Van Sanne gaf een kort verslag over haar bezoek aan Zonta Zavel,
Concertnamiddag o.b.v. Marc Erkens
De avond werd afgesloten met een glaasje bubbels aangeboden door het
bestuur.

