CLUB OF
BRUGGE

Verslag bestuursvergadering Zonta Brugge
Ten huize van Greet Schrauwen - 8 juni 2017 - 19:30 u.

Aanwezig voor ZC Brugge: Greet - Inge - Marleen - Catheline - Amaryllis - Katrien
Verontschuldigd: Cathy & Marianne

Agendapunten :
1. Financiën - werkingskas bevat momenteel 2740 euro. Zonta International moet wel
nog betaald worden . Voorschot Magdalenazaal werd reeds betaald.
Er zijn enkele leden die niet of niet op tijd betalen momenteel. Cathy zal een rappel
sturen aan deze mensen en Greet zal telefonisch contact opnemen om te polsen hoe
dit kan opgelost worden.
Er wordt ook opgemerkt dat twee leden hebben beslist om de club te verlaten, zijnde
Dorine Deveaux en Agna Maertens. Greet wenst wel met Dorine een afsluitend
etentje / ontbijt te plannen om waardig afscheid te nemen van een lid dat zo veel
jaren bij zonta Brugge aangesloten is geweest. De afgesproken datum zal aan het
bestuur worden gecommuniceerd opdat zij die wensen ook kunnen aansluiten hierbij.
2. Charity Comité : er kwam een “noodvraag” binnen via de crèche Pietje Pek. Een
medewerkster is onlangs overleden en haar partner en twee kinderen dreigen hun
woning te verliezen omdat het onmogelijk was voor hen om een
schuldsaldoverzekering af te sluiten door de slepende ziekte van Marleen. Marleen
haar grote droom zou uitkomen indien haar partner en twee kinderen in het huisje dat
ze samen aankochten zouden kunnen blijven wonen. Daarvoor werd een
crowdfunding op poten gezet.
Het bestuur besluit 500 euro op de persoonlijke rekening van de partner over te
schrijven om zo successierechten en kosten te vermijden die er via de officiële
crowdfunding kanalen wel zouden zijn.

Er werd ook nog eens bevestigd dat de young zonta - club ook als sociaal project
wordt gezien en dus opgenomen wordt in de lijst van ‘te ondersteunen projecten’.
We komen nu dus op onderstaande lijst van projecten voor 2017-2018:
- 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 doeactiviteit. (Amaryllis neemt contact op met hen om te informeren naar de
mogelijkheden hieromtrent.)
* 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.
* Onze Young Zonta club wordt natuurlijk financieel gesteund.
* Marleen en haar partner krijgen 500 euro toegekend van Zonta Brugge om
hun huis te kunnen behouden na het verlies van Marleen.
* Vzw Cadans begeleid wonen hielden we in reserve mocht er
meer opbrengst zijn dan verwacht maar zal allicht afvallen dit jaar gezien de
bijgekomen projecten recent (young zonta & Marleen)
3. Vraag van Griet De Prycker om 5 euro per lid te schenken aan het project “Zonta
on tour” ten voordele van de visibiliteit van zonta in Berlijn. Het bestuur oordeelt
dat we dit niet kunnen door rekenen aan de leden persoonlijk op factuur en dat dit
bedrag uit de werkingskas kan betaald worden.
4. Comité fundraising:
- Sponsordossiers zullen in juni aan de leden bezorgd worden en de te steunen
projecten zullen opgenomen worden in dit dossier.
- Save the date 30 november moet dringend worden opgemaakt en verstuurd
worden!
- Volledig verslag comité volgt per mail!
- Verkoopsartikelen werden vastgelegd:
* Lavendel in nylon zakjes (oranje en wit) - lavendel te verzamelen bij leden
zelf.
* Granola-potjes (potjes verzamelen bij leden en vullen met hetzelfde
recept granola - noten verzamelen bij leden want dit is het duurste
ingrediënt)
* snoepgoed wordt opnieuw verkocht want we zitten terug dicht bij
sinterklaas + het was een groot succes vorig jaar!
- Catering: er wordt geopteerd om nog eens de broden te maken zoals drie jaar
geleden en dat voor te bereiden bij enkele groepen thuis zoals de afgelopen jaren
met de wraps. Het vervoer kan dan in bakken gebeuren.
- Aantal receptietafels en frigo’s moet daar ter plekke nagekeken worden.
- Er zou mogelijkheid zijn om zelf de (gesponserde) wijn mee te brengen en dan
slechts kurkrecht te betalen maar de frisdrank moet wel ter plekke afgenomen
worden. Voordeel is dan wel dat er geen afwas is en sowieso veel minder
opruimwerk in de zaal.

- Kaarten niet nummeren – dus de genummerde plaatsen die er sowieso zijn
moeten we niet respecteren. Wel enkele plaatsen reserveren voor de vips en
‘ceremoniemeesters’ aanduiden om het plaatsnemen van de gasten in goede
banen te leiden.
- Drukwerk – Katrien heeft informatie ingewonnen bij drukker en Nathalie heeft
een collega die het boekje wel wil samenstellen. Vraag is of deze dame het werk
goed kan inschatten? Men is nog bezig te bekijken wie al dit werk voor zich kan
nemen. Er moet ook opnieuw een Powerpointpresentatie gemaakt worden.
- Sponsoring: dossier wordt opgemaakt door Catheline. 500 euro voor achterkant
kaart was het voorstel van het comité - Voorstel bestuur: 4 sponsors op de
achterkant @ 250 euro = dubbele opbrengst - iedereen is unaniem akkoord dat
meer opbrengst interessanter is en dus houden we dit voorstel aan - achterkant
boekje 350 euro. De rest blijft identiek als vorig jaar. Alle sponsors moeten binnen
zijn VÒÒR 27/10 – zonder limiet, desnoods kunnen boekjes gelijmd worden al
moet hiervoor de meerkost berekend worden.
- Publiciteit? Momenteel niet nodig. Als we voelen dat daar toch noodzaak voor is
doen we dat vanaf september. Evt exit enz…kan via Bart Naessens.
5. Membership comité:
- positieve evaluatie twinning met Ieper, alleen te weinig Brugse zwaantjes
besteld. We zullen deze zwaantjes opnieuw als geschenk gebruiken voor de
twinning met Middelkerke in december!.
- DATA TE ONTHOUDEN:
* 10/6: area meeting te Gent - 11 leden gaan mee = succes!
* 26/6: Maidenspeech Katrien en Greet + fotoreflectie van het hele jaar beamerkwestie wordt opgelost tussen Katrien en Inge. Er werd gekozen
voor lange apero tot 20:45 u. buiten bij mooi weer. Aansluitend eten +
aansluitend speech.
* 3/9: familie-activiteit - Bulskampveld. Gids Miet om de weg te leiden maar
zonder officiële gidsbeurt. Bedoeling om elkaar beter te leren
kennen en gezellig samen te zijn.
* 25/09: vergadering statutair (samen met young zonta? ) + uitreiking
awards – moet goedkoop voor young zonta-leden zijn – evt in tennisclub
via Inge! Wordt nagevraagd. Indien niet kan het ook bij An Debonnet.
* 7/10: zaterdag fundraising young zonta – gebouw van A & E Security (van
de papa van voorzitter YZ Axelle D’ Hondt) in de nabijheid van AZ St-Jan
Brugge – soort maaltijd-avond (bijv. pasta)
* 23/10: gastspreker gezocht (keuzes die voorliggen – zie verslag + ook
sprekers van bij ons met talent (Chris / Leen enz…)
* 20/11: info fundraising vergadering om alles te plannen voor fundraisingevent
* 30/11: fundraising
* 18/12: twinning Middelkerke Brugge – café Belfort op de Markt Brugge.
Michel Goeman (ander thema dan vorig jaar – opnieuw Brugse
zwaantjes
schenken)
* 22/01: nieuwjaarsreceptie met partners – Van der Valk? Wordt getest – 70
personen – spreker echtgenoot Inge over traditionele geneeskunde.
* 19/02: voorbereiding charter young zonta (24/02) statutaire vergadering

* 24/02: charter met young zonta – locatie: Provinciaal Hof – over prijs
wordt nog gediscussieerd! Na betaling 25 USdollar aan Zonta International
kan de club gecharterd worden. Koninklijke familie is uitgenodigd. Spreker
An De Paepe is uitgenodigd en zo goed als bevestigd.
* 26/03: maidenspeeches ofwel spreker
* 23/04: gastspreker of spreker
* 28/05: gastspreker of spreker
* 25/06: bestuurswissel
- Nog een DOE-activiteit te plannen? Amaryllis zal met haar comité hierover
samen zitten en De Katrol te Oostende alvast contacteren of zij dit zouden zien
zitten? Indien niet zoekt het comité mee naar een andere oplossing.
6. Young Zonta:
- Inge maakte een prachtige infobrochure voor zonta leden èn young zonta leden.
Ze leverde hiermee fantastisch werk en de brochure zal ongetwijfeld veel
geraadpleegd worden! Grote dank voor het vele werk Inge!
- Young zonta koos als verkooppartikel een balpen met daarop de tekst: “Young
Zonta Brugge - onbeschrijfelijk”. Iedereen is enthousiast hierover.
7. Amaryllis wordt gevraagd om de adressenlijst aan te passen en door te sturen aan
alle leden.
8. Zonta Damme vraagt om het filmpje van onze jeugd dat gemaakt zal worden voor
presentatie in Berlijn ook te mogen gebruiken bij hun fundraising. Deze film wordt
gemaakt om de jeugd de kans te geven wel aanwezig te zijn in Berlijn zonder
actief te moeten deelnemen. Tijdens deze film zal Zonta Brugge natuurlijk uitvoerig
gepromoot worden en de vraag is of zonta Damme erop zit te wachten om zoveel
promotie voor een andere club te maken. Indien wel staat het hen vrij natuurlijk om
de film te gebruiken, in de vorm zoals deze wordt aangeboden welteverstaan,
zonder aanpassingen of bewerkingen.
9. Katrien zoekt naar een nieuwe kandidaat voorzitster om haar op te volgen nadat
Amaryllis bekend maakte dat dit voor haar te vroeg zou komen. Inge blijkt de
ideale kandidate te zijn en ziet dat ook wel zitten. Iedereen is enthousiast!
10. Elke comité-voorzitter moet nadenken over opvolging voor het volgende biënnium.
Momenteel zijn er al enkele suggesties maar dit moet wel nog besproken worden
met de personen in kwestie.
* Awards: ? Marianne wordt gevraagd na te gaan onder haar comité-leden
wie haar wil / kan opvolgen.
* Membership: Nele? Inge zal polsen bij haar of zij dit ziet zitten.
* Service: Hilde Strubbe? Catheline vraagt het haar.
* PR: Mieke Aeck? Marleen vraagt het haar.
* Charity: Lieselotte? Amaryllis vraagt het haar.
* Nominating: Catheline? Zij zal wellicht sowieso per september ook tot het
comité moeten toetreden nu Dorine er niet meer is en zal met haar collega’s
moeten overleggen hoe ze dit verder zullen aanpakken. Aan het nominating
comité wordt ook gevraagd een dooschuifsysteem uit te werken voor de comités
opdat er niet opnieuw lotjes moeten getrokken worden voor het verdelen van de
taken.
11. Er wordt een nieuwe bestuursvergadering vastgelegd op maandag 21 augustus.

Dank aan Greet voor de fijne ontvangst en de lekkere hapjes bij de vergadering!

