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Verslag 6 september 2018
I. Inleiding

Start vergadering Biënnale 2018-2020 onder het voorzitterschap van
Véronique
Het was een blij weerzien na een deugddoende vakantie en we genoten met
z’n allen van onze bubbels. Op ludieke wijze kreeg iedereen een plaats aan tafel
toegewezen.

Véronique heette ons van harte welkom en stelde haar nieuwe topteam voor:
Lefever Véronique : voorzitter
Jeuris Christel :

past voorzitter

Crabs Bérénice :

vice voorzitter

Lauwers Carine :

penningmeester

Van Laer Hilde :

secretaris

Baeyens Greet :

director

Bellefroid Chantal : director
Thomas Micheline : director

II. Overzicht voorbije activiteiten
Véronique gaf een overzicht van de voorbije activiteiten.
Fundraising 23 juni 2018:
Onze fundraising was voor de 2de maal een groot succes.
De weergoden hadden ervoor gezorgd dat we onze gasten op de mooie
binnenplaats konden ontvangen met een verfrissende cocktail, de sfeer zat er
meteen in.
De opbouwende meningen in de groep gaven stof tot nadenken bij een
volgend event. Het is fijn te kunnen debatteren op een constructieve wijze.
( zowel positief als negatief zijn bespreekbaar)
Onze club schonk een bedrag van 50,000,00 euro aan het MynyVanderpoortenfonds ten voordele van het fundamenteel
borstkankeronderzoek o.l.v. professor Caroline Weltens.
Hiermee zet de professor een jaar lang een stagiaire aan het werk die verder
onderzoek naar borstkanker uitwerkt.

Oorspronkelijk haalden we 25,000,00 euro, de familie Myny die het fonds
destijds opgericht heeft, was onze club zeer dankbaar voor de organisatie,
vandaar dat zij het bedrag hebben verdubbelt.
Het Myny-Vanderpoortenfonds is zeer gekend in Leuven en brengt heel wat
volk op de been.
Museum M 19 juli 2018:
Enkele zonta dames brachten een bezoek aan de culturele voorstelling
“Dooshoofd met Kevin Bellemans” en genoten nadien met een lekker glaasje
en een hapje op het panoramisch dakterras. Zeker voor herhaling vatbaar.
Zomervergadering Knokke 19 augustus 2018
Onder een zonnehemel begonnen we de dag met cultuur. Marleen en Guido
hebben ons hartelijk ontvangen.
We maakten kennis met Pol Jouret en genoten van zijn prachtige sculpturen.
Alsook met het werk van Luc Peire (°Brugge 1916 – †Parijs 1994), de
kunstenaar waarvan een groot werk aan Gashuisberg staat.

Voor de lunch werden we hartelijk ontvangen door de familie Nadia Wilms.
Spijs en drank in overvloed, de zingende ober animeerde ons allen. Plezier en
gezelligheid troef ten huize Ko-El-Na. Dikke dank u familie Wilms voor het
warme onthaal.
Daarna een wandeling in het Zwin, waar we rondgeleid werden door gedreven
gidsen. Leerrijk en boeiend!

Als afsluiter genoten we in ‘ Ten Bos ’ van het diner.
Iedereen tevreden en voldaan huiswaarts..

III. Toekomstige activiteiten
Na de maaltijd werd door Véronique het programma voor de komende jaren
voorgesteld( zie bijlage 1)
IV. Financiële toelichting
Carine, onze penningmeester bracht ons een duidelijk overzicht van de
financiële toestand.
V. Interservice clubs
Chantal gaf ons een overzicht van de komende activiteiten binnen de
Interservice clubs.



30/09/2018: Ronde Tafel – “Enkeskoers” 2de editie: eendjeskoers op de Dijle.
05/10/2018: Rotary – Food & Champagne Nocturne vanaf 19u30 in Audi showroom,
Brusselsesteenweg45 in Herent.
 05/10/2018: Lions Fiere Margriet – Voordracht van Marc Derez, historicus, over de
hertogen van Arenberg , in de Gotische zaal Stadhuis Leuven, om 19u30,
aansluitend receptie, 15€/pers.
 20/10/2018: Ladies Circle – “Halloween” herfstwandeling in “De Kluis”
 17/11/2018: Ladies Circle – 50jarig bestaan van de club: conferentie “Life in balans”,
workshops en avond festiviteiten. Waar: in de Faculty Club. Start: om
10u00.
Meer uitleg volgt nog.
 21/10/2018: Lions Fiere Margriet – Jaarlijks eetfestijn “Aan tafel met Fiere Margriet”
in Parochiaal Centrum te Winksele-Delle.
 02/03/2019: Lions Fiere Margriet – Kaas- en wijnavond.
 16/03/2019: Ladies Circle – Fuif, 2de editie.

 Het was alvast een gemoedelijke start!

Volgende vergadering:
Donderdag 4 oktober 2018 : spreker Ingrid Ilsbroux, Hoogleraar met passie
Graag voor 30 september bevestiging van uw aan- of afwezigheid op volgend
emailadres hvl@dvlconsult.be.
Alsook voorkeur vlees of vis.

