
 
  

 

Zonta Waasland reikt voor de 14e keer de Jane M. Klausman - Women in Business Prijs  

uit op dinsdag 15 november 2022 in het Stadhuis van Sint-Niklaas. 

Voor de 1e keer gaat de prijs naar een laureate uit het Waasland. 

 

Om meer vrouwen aan te moedigen een opleiding en carrière in het bedrijfsleven na te streven, 

heeft Zonta International de Jane M. Klausman (JMK) Women in Business Scholarship 

programma opgericht. De doelstelling is om jonge vrouwen aan te moedigen bij het behalen van 

bachelor- en mastergraden in bedrijfsbeheer en het overwinnen van genderbarrières. Op die 

manier maken zij meer kans om deel uit te maken van wereldwijde internationale directieraden  

 

Zonta International gelooft niet alleen in gendergelijkheid. De leden van Zonta Waasland willen 

bovendien kansen voor jonge beloftevolle vrouwen vergroten door hen te steunen tijdens hun 

studies. 

 

 

 
Anneleen Huyghe 

Laureate 2022  

Jane M. Klausman - Women in Business Prijs 

van Zonta Club Waasland  

 

 

 

Wie is Anneleen Huyghe? 

 



Ze is de eerste studente die een dubbele Engelstalige Master in Economie aan de Universiteit 

Maastricht en een Master Economisch Beleid aan de Universiteit Antwerpen volgt. Deze 

dubbele opleiding biedt haar volop gelegenheid om praktijkervaring op te doen en biedt ook 

kansen om studenten van over de hele wereld te ontmoeten. Een once-in-a-lifetime avontuur 

dat haar zal helpen groeien als persoon. Haar academische kwaliteit, kritische houding en inzet 

komen tot uiting in de cijfers die ze behaalde met een gemiddelde van 16 op 20. En dat is ook 

echt uitzonderlijk in deze tijden waarin - zoals uit onderzoek blijkt - Vlaamse jongeren te weinig 

willen excelleren. 

De jury van Zonta Waasland was dan ook onmiddellijk overtuigd om masterstudente Anneleen 

Huyghe de hoogste punten toe te kennen bij de beoordeling van haar aanvraag voor een JMK-

studiebeurs. 

  

Anneleen heeft niet alleen uitstekende studieresultaten. Ze is ook maatschappelijk betrokken:  ze 

was jarenlang actief lid van KLJ Temse-Velle, ze is nog altijd vrijwilliger bij de Vlaamse 

Zaalvoetbalbond (VZVB) en aan de UAntwerpen nam ze deel aan het Tutoraatproject. Wat voor 

haar begon als een vakantiejob bij ‘Den Binnenhof ‘in Sint Niklaas groeide uit tot het delen van 

verantwoordelijkheid en het geven van professionele raad. 

Momenteel streeft ze ernaar de sterkste versie van haarzelf te worden: een stem die even luid 

spreekt als die van mannen en die niet tot zwijgen kan worden gebracht.  

 

Kortom: Anneleen is niet alleen een intelligente en onafhankelijke gedreven jonge vrouw maar 

ook sociaal geëngageerd in tal van vrijwilligersactiviteiten, een combinatie die je vandaag maar 

weinig ziet. Bovendien siert het haar dat ze anderen altijd wil laten schitteren. Het is dus hoog 

tijd om haar zelf eens te laten uitblinken door haar deze welverdiende beurs toe te kennen.  

 

Met de prijs van Zonta Waasland wil ze haar kennis en ervaring verder laten groeien via een 

extra opleiding of een doctoraat. 

 

De laureate ontving een cheque van 750 euro samen met de Jane M. Klausman - Zonta Club 

Waasland Award uit handen van Gracy Saerens, voorzitter van Zonta Club Waasland.  

 

 
Op de foto van links naar rechts: laureate Anneleen Huyghe, Regine Claeys, area director Zonta area 06, Gracy 

Saerens, voorzitster Zonta Club Waasland 

 



 
 

Zonta Waasland maakt deel uit van Zonta International, een toonaangevende wereldwijde 

organisatie. Zonta-leden bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes door op te 

komen voor gendergelijkheid, onderwijs en een einde te maken aan kindhuwelijken en 

gendergerelateerd geweld. Zonta vergroot de kansen voor vrouwen en meisjes via 

internationale onderwijsprogramma's en steun aan lokale en internationale projecten.   

 

De organisatie telt 26.000 leden wereldwijd, verspreid over 1.100 clubs in 62 landen.  

Partners van Zonta International zijn UNICEF en UNFPA. 

 

Zonta's visie wordt niet alleen bereikt door geldelijke donaties. Op lokaal, nationaal en regionaal 

niveau, pleiten Zonta clubs en individuele leden voor wetten en beleid die gendergelijkheid 

garanderen en elke vrouw en meisje helpen haar volledige potentieel te realiseren. 

 

 

Het Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Program is een van de 

opleidingsprogramma’s voor vrouwen en meisjes, gesponsord door Zonta International.  

Deelnameformulieren voor de 2023 Zonta International Jane M. Klausman Women in Business 

Scholarships zullen vanaf januari 2023 te vinden zijn op  

https://www.zonta.org/images/docs/MyZonta/Tools/AwardScholarshipFellowshipTools/JMK/JMK

Application.pdf 

 

#Persverantwoordelijke: Martine Baetslé – martinebaetsle@gmail.com – 0472/675439 
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