Zonta Club Aalst – District 27 – Area 06
Rekeningnummer: BE35 3631 0521 5637 www.zonta.org
Maandelijkse vergadering: 4e maandag om 19:30u
Hotel Royal Astrid, Keizersplein, 9300 Aalst
Bestuur 2016-2018
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Past-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Protocolmeester:

Ann Wagemans
Lut Sallet
Hélène Bouckaert
Danielle De Neve
Carine Hofman
Maryse Bernage

annwagemans@telenet.be
sallet_lut@hotmail.com
helene.bouckaert@gmail.com
Danielle.deneve@proximus.be
carine.hofman@gmail.com
maryse.bernage@telenet.be
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Adam Christine
Bernage Maryse
Blaton Martine
Bouckaert Hélène
Brouns Ingrid
Cieters Marie-Jeanne
Cordie Greta
De Baene Lut
De Deyn Benita
De Geest An
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De Neve Danielle
De Smet Lieve
De Weghe Betsy
De Wolf Myriam
Formesyn Katrien
Govaert Carine
Govaerts Hilde
Grysolle Christine
Hofman Carine
Naessens Sylvie
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Nelis-Van Liedekerke Lisette
Sallet Lut
Smet Greet
Temmerman Chris
Van De Casteele Annemie
Van den Eeckhout Mieke
Van Der Heyden Roos
Verstraete Ria
Vyverman Pat
Wagemans Ann

Kandidaat leden:
Ann Coppé
Liesbeth Gordts

Aanwezig: 22
Verontschuldigd : 10
Ann verwelkomt iedereen voor een laatste keer in haar functie als uittredend
voorzitter. Een bijzonder welkom aan Ann Coppé, voor de 2e keer aanwezig als
kandidaat lid en ook aan Liesbeth Gordts voor de 1e keer van de partij.
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De jarigen:
Er was er maar eentje jarig in juni : Marie Jeanne ! hiep hiep hoera!

Menu:
Bij deze zomerse temperaturen hoort een BBQ.
Aperitief + hapjes
Scampi met saladebar
Rib-eye, kip en lamskoteletjes met salade
Koffie en versnaperingen

Mededelingen:
- de nieuwe Zonta website is gelanceerd en elk lid ontving een nieuw paswoord om
in te loggen.
Neem alvast een kijkje op www.zontabelgium06.org
- Steps magazine: Na onze Fashion Night is er in het Aalsterse magazine Steps een
hele pagina gewijd aan ons evenement, wat ons opnieuw wat meer visibiliteit zal
geven.
- Na ons bezoek aan VZW Sofhea werd Zonta Aalst vernoemd in de E newsletter van
de KUL.
- Van Gils en Gasten dd 30/05/2018: een aantal leden hebben de Zontians in het
publiek gezien 😊
- Op het einde van elk biënnium dienen de financiële rekeningen gecontroleerd te
worden door 2 leden. Merci Roos en Lut De Baene om dit samen met Danielle te
doen.
- Oproep aan comité voorzitters: graag een sumiere samenvatting maken van de
voorbije 2 jaar om door te geven aan het volgende comité.
- Hélène had de eer en het genoegen om een nieuw kandidaat lid voor te stellen,
Trui Hendrickx met als meter Katrien. CV volgt eerstdaags.

Toekomstige activiteiten:
- 02 september 2018 : zomervergadering
Het comité is samengekomen en Mieke licht het tipje van de sluier op:
We gaan naar het Waasland: ‘Volkssportenroute met de huifkar’
Vertrek allen samen met de bus om 9u vanuit Aalst, terug na het avondeten
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Ontbijt wordt voorzien op de bus. Er zijn een aantal stops in cafés waar we spelletjes
uit vervlogen tijd kunnen spelen.
Kleine lunch is voorzien
Om de dag af te sluiten, stoppen we in een Italiaans restaurant in Temse
Om praktische redenen vraagt het comité nu al aanwezigheid en aantal personen
mee te delen, dit ten laatste per mail tegen 15/07/2018 aan Maryse en Mieke.

Levensloop 06 + 07 oktober 2018 : stadpark Aalst : van zaterdag 15u tot zondag
15u
Meer info op de website: levensloop.be
Tvv stichting tegen kanker: 24 u wandelen en/of lopen in teamverband
Warme oproep aan alle leden om met zoveel mogelijk personen deel te nemen in
ons team
Vraag het aan vrienden, familie, buren, kinderen … iedereen welkom
Je kan je zelf registreren in ons team Zonta Aalst (instructies hieronder)
Klik op ‘loop of wandel met ons mee’
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Je hoeft enkel team Zonta Aalst te kiezen, en te registreren als nieuwe deelnemer.
We hopen op een talrijke opkomst!

En last but not least: Machtsoverdracht

Hélène, past voorzitter, sprak lovende woorden over het voorbije voorzitterschap
van Ann. Een Zontian in hart en nieren, vol enthousiasme en met een grote
gedrevenheid. Het waren 2 jaren met grote evenementen: Zonta Zomert, Fashion
Night, #WeareKabul, Paashazenactie, enz
Dank je wel Ann.
Ann bedankt op haar beurt alle leden voor de ongelooflijke samenwerking en
vriendschap en benadrukte wat we met z’n allen bereikt hebben en hoopt op een
voorzetting op dit elan. Het waren 2 leerrijke interessante jaren en ze heeft genoten
van haar voorzitterschap.
De fakkel wordt doorgegeven aan Lut Sallet.
Na de protocollaire overhandiging van pin en lint aan onze nieuwe voorzitter, nam
Lut het woord.
2,5 jaar geleden werd aan de mouw van Lut getrokken om zich kandidaat te stellen.
Na 2 jaar als vice-voorzitter onder de vleugels van Ann, is Lut klaar om de komende 2
jaar onze club als voorzitter te leiden.
Om te eindigen met de woorden van Lut: ‘never change a winning team’
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Carine
Secretaris

Ann
Voorzitter

www.zonta.org
www.zonta-district27.org

www.zontabelgium06.org
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