ZONTA Club LIER
Rek BE 30-7330-4578-2111
VERSLAG 99
Maandag 10 september 2018
Restautant ‘Katelijne’
Markt 38
2860 Sint KatelijNe Waver
Aanwezig: Lutgarde, Lieve (VDA),Yola, Els, Liesbeth, Pia, Caroline
Verontschuldigd: Mieke
Gast: Nicole Regenmortels
Verslag: Pia
Yola opent , als voorzitster , de vergadering . Ze heet iedereen
welkom en bedankt Els voor de organisatie.
Na een rondje “ vakantieverhalen “starten we met het “meer
ernstige werk”.
Yola vraagt of het niet beter zou zijn onze maandelijkse bijeenkomst
op een andere avond te organiseren , ipv de tweede maandag. Voor
Els is dit niet haalbaar, we houden het dus bij het oude.

Op onze eerstvolgende vergadering , 8 oktober, maken we concrete
afspraken voor onze “kennismakingsbijeenkomst” op 12 november
in den Bril.
Het blijft de bedoeling een zo talrijk mogelijke groep van potentiele
leden te bereiken, liefst wat jonger ( veertigers,…)en van diverse
pluimage…De vroegere eis dat we alleen professioneel actieve dames
in een leidinggevende functie willen bereiken is niet meer van
toepassing. Belangrijk is mensen aan te trekken die zich kunnen
vinden in het Zonta gedachtegoed en zich actief willen engageren in
onze club.
Op de info vergadering voorzien we dus:
Wat is Zonta, geschiedenis ( bijna 100 jaar!),doelstellingen, structuur.
Yola belt Dominique Lesseliers , onze huidige area- director, met de
vraag of ze voor dit stuk kan instaan.
Bloemlezing uit internationale en lokale projecten uit het verleden ,
graag opgefleurd met filmpjes of foto’s…iedereen van ons die hieraan
geraakt brengt ze in oktober mee.
Kunnen we iemand uitnodigen van een project dat we vroeger
steunden om te vertellen wat dit uiteindelijk betekend heeft? Hierbij
denken we bv aan Oradea, moeders aan de evenaar , Togo ,…
Ook een greep uit het aanbod aan lezingen die we organiseerden kan
aanlokkelijk zijn…met foto of andere vorm van illustratie…bv./
Wouter Torfs, Petra De Sutter , madame etiquette ,Karin Heremans,
De Maesschalk, eiceldonatie ,…
Iedereen denkt na , voorleggen op volgende vergadering
Wie nodigen we uit?
Iedereen maakt een lijst met namen , zo mogelijk extra gegevens
zoals adres, telefoonnummer, functie, e-mail adres…Op de volgende
vergadering bekijken we die namen en zien uit wiens naam we
betrokkene kunnen aanspreken…Gaat het om personen die door
niemand van ons persoonlijk gekend zijn , dan nodigen we uit in
naam van de leden van Zontaclub Lier.

Yola stelt alvast een basisbrief op , stuurt dit “ klad “ naar ons allen
zodat ook iedereen zijn inbreng/opmerking kan geven.
Remindertje : Liesbeth contacteert Greet Ceulemans, Els belt met
Tatjana van Jerommeke
Ook dachten we na over de inhoud volgende vergaderingen…
Liesbeth informeert naar Marcia De Wachter, denkt ook aan Liliane
Versluys, aan Assita Kanko,…alle ideeën welkom!!

Professor JJ. Cassiman blijft ook een zéér waardevolle affiche, dit dan
meer voor een open vergadering…Hij komt spreken in Mechelen (
info bij Els) en we horen wel hoe hij daar ontvangen werd…
Tenslotte kan ik melden dat we het eten én de bediening prima
vonden , volgende vergadering zal ook in de Katelijne doorgaan en na
het doorsturen van het programma verneem ik graag van eenieder of
ze al dan niet aanwezig kan zijn.
Pia

Volgende vergadering: 8 oktober 19u30 Restaurant ‘Katelijne’ –
Markt 37/38 – 2860 Katelijne Waver.
We gaan ervanuit dat iedereen aanwezig zal zijn!!! A.u.b. indien er
toch een afwezigheid zou zijn, zo vlug mogelijk melden bij Pia.

