Verslag maandvergadering
Dinsdag 6 november 2018
De Snuiver
Verontschuldigd: Veerle R.

Jarigen en spreuk van de maand

How lovely yellow is!
It stands for the sun.
Vincent Van Gogh

Need to know
✓ Onze voorzitter is jarig en trakteert met een roos voor alle leden!
✓ Zonta A’pen is te gast en levert de bestelde speculaas en marsepein.
✓ Vanaf januari 2019 wordt de bijdrage voor de maandvergadering opgetrokken tot 50 EUR per
maaltijd per persoon.

Onze projecten
-

-

✓ Filmavond
De filmavond is uitverkocht. Er zijn teveel kaarten verkocht dus de leden (en evt. hun partners)
wachten tot alle genodigden een plaatsje hebben alvorens ze zelf gaan zitten.
De opbrengst van de film gaat naar een project van Cavaria, een organisatie die opkomt voor
Holebi’s en transgenders. Zonta Dendermonde steunt een concreet project van Cavaria rond
coming out van jonge meisjes.
Meebrengen: Zontaspel + handdoeken om glazen af te wassen.
Taakverdeling
o Het bestuur zorgt voor alles vooraf
o Shift 1: 22u15 tot 22u45: Ingrid, Caroline, Marie-Paule, Veerle, Chantal, Marianne,
Sabrine en Ann Rosseels
o Shift 2: 22u45 tot 23u15: Caroline, Annette, Katrien, Nathalie, Frances, Hilde, Karine,
Peggy
o Afsluiten: iedereen graag!

✓ WOW-award
Alle leden worden opgeroepen om mee kandidaten te zoeken (en meters en peters) voor deze
award. Kandidaten zijn vrijwilligers die de status van vrouwen verbeteren. Alle info en kandidaturen
via www.zontadendermonde-wow-award.be .
Er wordt een banner gemaakt tegen de filmavond. Ook daar worden kaarten uitgedeeld.
-

-

✓ Gent’s Night 7 december
De inschrijvingen voor de open vergadering van 7 december worden bijgehouden door Isabelle.
Na rondvraag tijdens de maandvergadering blijkt dat er voorlopig nog een 60-tal plaatsen ‘vrij’
zijn. Er is een digitale uitnodiging, inschrijving (en betaling) gebeurt via de maandfactuur van de
leden.
De locatie is gewijzigd: Oud Gemeentehuis, Wichelen.
Timing van de avond:
Het startuur 19u: +/- 45’ aperitief met chips
19.45u voorgerecht
20.30u hoofdgerecht
21.15u spreker gedurende +/- 1u
22.15u dessert aan een lopende band

Persoonlijke getuigenis van Aurélie, een transgendermeisje en haar
transmama Hilde
Voorzitter Krista leidt de gastsprekers Hilde en
Aurélie in. Hilde is een vriendin van Krista en is
de mama van een transgendermeisje, Aurélie.
Aurélie was mee een bron van inspiratie voor
de film Girl.
Moeder en dochter brengen een zeer serene
en authentieke getuigenis van de bewogen
jaren binnen het gezin waar 16 jaar geleden
Gherard werd geboren. Reeds in de kleuterklas
wisten Gherard en zijn ouders ‘dat er iets niet
klopte’ en begon voor het gezin een zoektocht.
Uit de getuigenis blijkt dat het een heuse weg is met vallen en opstaan, met steun zoeken en krijgen
en toch ook op onbegrip stuiten en agressie stuiten. Aurélie is vandaag een zeer matuur meisje en
leerling bio-esthetiek van 16 jaar die vol wilskracht uitkijkt naar de volgende stappen in haar
transitie, op fysiek vlak en daarbuiten.

Agenda
Datum
Donderdag 15 november
Vrijdag 7 december
Maandag 7 januari
Dinsdag 5 februari
Dinsdag 12 maart (ipv 5
maart krokus)
Dinsdag 2 april
Dinsdag 7 mei
Dinsdag 4 juni
Els Catry

Thema
filmavond
open vergadering/Gent’s night met Nancy
Vermeulen
maandvergadering
maandvergadering
maandvergadering

Locatie
Cine Albert
Wichelen

maandvergadering
maandvergadering
maandvergadering

De Snuiver
De Snuiver
De Snuiver

De Snuiver
De Snuiver
Andere locatie

