CLUB OF
BRUGGE

Verslag bestuursvergadering Zonta Brugge
Ten huize van Amaryllis Dieltiens - 5 april 2017 - 20:00 u.

Aanwezig: Greet - Catheline - Amaryllis - Marianne - Katrien - Cathy - Inge - Marleen
Verontschuldigd: /

Agendapunten :
1)

Financiën:

- Een kort overzichtje zal op de website onder het gesloten deel worden gepost omtrent
onze werkingskas en de kas goede doelen. Ook voor de kleine fundraising zal er een
overzicht daar terug te vinden zijn.
- Werkingsresultaat is over het algemeen overal in orde met zelfs kleine overschotten.
Enkel op de Zwin-activiteit was er een tekort omwille van een misverstand over de
georganiseerde BBQ.
Momenteel in clubkas: 1727,3,- euro.
- Ivm facturen wordt er gesproken over meer/minder detail op de facturen. Cathy zal dit
aanpassen in de toekomst. Met het nieuwe programma blijven zich echter problemen
voordoen. Dit moet met de verantwoordelijken van WeAreClub besproken en verbeterd
worden.
- Lidgeld zal samen met kleine fundraising en maaltijden voor de komende maanden
gefactureerd worden.

2) Kleine Fundraising - nabeschouwing

- Factuur cafetaria is binnen en klopt.
- Nog te verwachten is de factuur van Sandra Bekkari zelf.
- Te verbeteren: banners bij de ingang + pijltjes om de juiste richting aan te
geven hadden beter gekund. Ook werd er een fout gemaakt op de website
van Sandra Bekkari waardoor men dacht dat de lezing gratis was. Dit was
natuurlijk een vervelend euvel omdat daar vrij veel reactie op kwam.
3) Young Zonta

- Momenteel zijn er circa 18 meisjes actief tussen 19-22 jaar.
- Er wordt gediscussieerd of we ook een Z-club moeten oprichten maar we
oordelen dat twee clubs oprichten nu teveel van het goede zou zijn. Zonta
Brugge zal zich daarom richten op een Z-golden club voor meisjes tussen
19-25 jaar.

- De eerste vergadering met de meisjes verliep erg vlot. Bestuur en
comitévoorzitters werden reeds aangeduid.

- Bylaws moeten worden opgesteld.
- Opstart van de nieuwe club moet groots aangekondigd worden tot op
internationaal niveau. Hiervoor moet een datum worden vastgelegd. Dit kan
aan de hand van de beschikbare locaties alsook aan de hand van de
agenda van beschikbare BV’s of nog liever vertegenwoordiging koningshuis
maar we vrezen dat we daarvoor al aan de late kant zijn. Er moeten
eregasten zijn en het geheel moet ook muzikaal opgeluisterd worden.
Hiervoor wordt gedacht aan “Jacob van de Meir in Antwerpen”.

- Bij alle vergaderingen van Z-golden club moet iemand van zonta Brugge
aanwezig zijn. Inge zal dat doen met een team dat door haar werd
samengesteld.

4) Werking Comités:

- Amaryllis - goede doelen: werden vastgelegd. Internationaal gaan we project
Oeganda sponsoren zoals eerder werd overeengekomen. Nationaal komen
volgende projecten in aanmerking voor ondersteuning:
* De Katrol vzw Oostende willen we graag ondersteunen via
een doe-activiteit.
* Vzw Violet, een jeugdorkest dat project met Syrische
vluchtelingen doet krijgt onze financiële steun.
* Eye Hope foundation, project dat medisch onderzoek doet
naar zeer zeldzame ziekte Wolfram syndrome krijgt financiële
steun.
* Kinderopvang Vliegend Paard te Oedelem krijgt van ons
financiële steun voor hun vakantiewerking.
* Vzw Cadans begeleid wonen houden we in reserve mocht er
meer opbrengst zijn dan verwacht.

- Marianne Algoed - awards & UN:
* Voor de awards zijn alle kandidates gevonden zoals reeds bij de vorige
vergadering werd voorgelegd. Hier is verder niets meer aan gewijzigd.
* UN: walking team - hiervoor was er recent een vergadering in Phar de Vie.
De jaarlijkse wandeling zou georganiseerd worden voor de sensibilisatie van
armoede en uitbuiting bij migraztenvrouwen. Voorstel is dat telkens twee
zondagclubs samen zo’n wandeling organiseren. Brugge zou samen met
Damme de organisatie van zo’n wandeling doen en dit zou kunnen
gekoppeld worden aan dwars door Brugge in mei en / of Kronkelen in
september. De organisatie van deze events ligt bij Stad Brugge waardoor wij
enkel nog de inschrijvingen & PR voor de actie zouden moeten regelen. Deze
wandeling moet de publiciteit, sensibilisatie ronde gekozen thematiek en
visibiliteit van zonta vergroten. Er kan dus gedacht worden aan bijv. een
zonta-t-shirt of andere attributen om dit te bevorderen. Dit jaar organiseert
zonta Gent de wandeling en zij zullen ook hun draaiboek aan ons doorgeven
voor volgend jaar wat ongetwijfeld een leidraad en hulpmiddel zal zijn voor de
organisatie bij ons.
- Inge - membership:
* Na overleg worden de activiteiten van april en juni omgewisseld. Op 24/4
zullen 3 nieuwe leden gepind worden, een voorstelling van de gekozen
sociale doelen voor komend seizoen door Amaryllis en voorstelling van young
zonta door Inge gegeven worden.
* 15/05: twinning met Ieper
* 26/06: Maidenspeech van Greet & Katrien.
* September staat de aards-uitreiking gepland.
* Oktober wordt vergadering voor de planning van de fundraising.
* November: fundraising op 30ste. Eventueel kan nog een statutaire
vergadering met spreker gepland worden.
* December: twinning met Middelkerke - voorstel: kerstwandeling.
- Marleen - PR:
* Feedback Facebook: super! Iedereen is enthousiast over de vele posts! Er
volgt nog een bijeenkomst met Martine en Mieke om hen te leren posts te
maken op Facebook en op de website.
* Foto’s komen nu openbaar maar toch wordt aangegeven dat dit liever op de
gesloten pagina zou gebeuren.
* Verslagen moeten vanaf nu naar Marleen worden gestuurd voor posten op
de website.
* Er moet schriftelijke toelating worden gevraagd aan de leden voor posts op
website en / of facebook.
- Catheline - fundraising:
* 30 november 2017 is mogelijk voor Magdalenazaal en / of
stadsschouwburg. Deze datum wordt gecheckt bij de dansers en indien
mogelijk is iedereen pro stadsschouwburg. Later blijkt stadsschouwburg toch
al niet meer beschikbaar en wordt uiteindelijk Magdalenazaal def. vastgelegd
voor 30 november 2017.
5) Buiten-club-activiteiten:

Er blijkt een probleem te zijn met de WeAre Software. Het blijkt onmogelijk om
meer dan 2 leden te kunnen inschrijven voor een bepaalde activiteit. Inge zal Rudi
hierover contacteren in de hoop dat het euvel kan worden opgelost.

- Zonta De Haan uitreiking Awards 20/04
- Area Fundraising - Paëlla-avond
- Area 05 President’s meeting 05/05
- Zonta Diksmuide: ochtendwandeling in de Blankaart 21/05
- Zonta Aalst: zonta zomert : 10/06
- Ontbijt zonta Gent!
- Sidi Larbi (40 kaarten gereserveerd zondag 30/04
6) Nieuw kandidaat lid: Delfine Vansteenkiste
Greet stuurt haar CV door naar alle leden en nodigt haar uit voor de eerstkomende
vergadering.
7) Verkoopartikel?
- Voor Japan gaan nogal wat stemmen op voor herneming van de rosebags
- Voorstel voor een go-belt valt ook in goede aarde. Deze is via internet te verkrijgen
aan 7,20 euro. Dit artikel zou in aanmerking kunnen komen voor de fundraising en
voor verkoop doorheen het volgende seizoen.
- Er wordt nog nagedacht over andere opties. Snoepzakjes zijn dit jaar ook erg
meegevallen en zou evt voor herhaling mogelijk zijn.
Besluit van de vergadering.
Dank aan Amaryllis voor de gastvrijheid.
Volgende bestuursvergadering gaat door op woensdagavond 3 mei - 19:30 u. bij Inge thuis
met ons Young zonta bestuur aanwezig.

