
Verslag Comitévergadering Inner Wheel Kortrijk Gulden Sporen 
Donderdag 21 juni 2016

Volgende comitévergadering : op dinsdag 6.09.2016 !!!!!

Aanwezig:   Virginie, Elke, Inez, Isabelle Th, Ann-Sophie, Elisa, Isabelle VC, Isabelle 
H, Majori, Siska, Laurence, Sofie E en Catherine
Verontschuldigd:  Evelyne

DEEL I: Verslag van  Voorzitter Virginie

Onze club:

• Open vergadering op 19.05  
Het was een groot succes! Het boek van onze spreker is blijkbaar niet meer te 
koop vermits de samenwerking met Roularta beëindigd werd.  Er komt wel een 
nieuw boek over “Vitamine D en de invloed op de darmfunctie”

Afrekening van de open vergadering : spreker (200 €), aan het Klokhof (6.031 
€).  Een klein minpuntje zou door sommigen geopperd zijn : de timing zou niet 
gevolgd zijn en de walking diner zou wat laat op dreef gekomen zijn.

• Er was een gesprek met Anne van het Klokhof waaruit blijkt dat er inderdaad 
een koper wordt gezocht, doch men geenszins de intentie heeft om de zaak te 
stoppen.  Indien er een wijziging zich zou voordoen, zegde ze toe ons tijdig te 
verwittigen.   Ook is  er  een artikel  in Voka verschenen waaruit  blijkt  dat het 
Klokhof geenszins de intentie heeft te stoppen. Voorlopig is dit het einde van de 
saga.  

• Action painting op 9.06  
Onze voorzitter vond ons erg voorbeeldige leerlingen.  
Er  is  nog heel  wat  verf  over.  Degene die  dit  nog eens  thuis  zouden willen 
‘overdoen’ kunnen verf bij Virginie afhalen en terugbrengen.
Er werd beslist dat de drank en broodjes door de club worden betaald en niet op 
de factuur zullen worden aangerekend.

• Bestuurswissel op 24.06  
Er zijn 32 personen ingeschreven

• BBQ op 7.07 bij Ann-Katrien  

Ann-Katrien zal een mail versturen met vraag tot inschrijving + doodle wie wat 
zal meebrengen

• Kandidaat-leden  

Ann en Katrien namen deel aan 2 vergaderingen, ze worden niet uitgenodigd op 
de bestuurswissel, wel op volgende AV in september. In oktober  zou dan over 



hun lidmaatschap mogen worden gestemd (als ze aanwezig waren op de AV in 
september), maar dan kunnen zij niet aanwezig zijn, wat jammer is gezien de 
AV van oktober een bijzondere AV is op verplaatsing.  Daarom wordt hen de 
mogelijkheid  gegeven  aanwezig  te  zijn  op  deze  AV  en  de  stemming  in 
november te laten plaatsvinden, samen met de stemming voor Bénédicte. 

• Mail van Nicole De Maen  

Ivm Rally Charlemagne : dank om mee te helpen – er is een grote opkomst . 8 à 
10 leden zijn gewenst om groepen te begeleiden doorheen Gent. We krijgen een 
sjaal met logo van “unique united”. We hebben de keuze tussen een middagmaal 
ter plaatse (30 €) ofwel geen middagmaal (we gaan dan ergens in stad uit eten en 
komen terug. Inez zal nog een mail doorsturen.)

Verslag districtvergadering

Een  deugdelijk  voorbereid  en  uitgebreid  verslag  wordt  gegeven  door  Isabelle  Th 
omtrent de districtsvergadering vorige donderdag.  Ook Elke was hierop aanwezig.  

• Nicole Verleye is de verantwoordelijke voor nederlandse uitbreiding

• Er wordt in Gent een nieuwe club opgericht : Gent Reynaert

• Chris Baeke stopt met haar activiteiten op disctrict-niveau – het was een 
emotioneel afscheid

• Volgende conventie in 2018 vindt plaats in Melbourne. Het eerste lid dat 
inschrijft van elke club wordt gesponsord

• Op deze conventie zullen een aantal wijzigingen voorgesteld worden : 

• om actief  lid  te  worden kan  iemand geweigerd worden ook al 
heeft betrokkene een band heeft met Rotary of Innerwheel 

• er  moet  gestemd  worden  met  gewone  meerderheid  om  lid  te 
worden

• Land waarvan lid  als  internationaal  voorzitter  verkozen wordt, 
kan pas na 4 jaar opnieuw een kandidatuur voor internationale 
voorzitter indienen

• Er  moet  een  evenwicht  komen  in  het  internationaal  bestuur  : 
leden moeten  uit verschillende landen afkomstig zijn.  Het aantal 
leden-board directors moet gereduceerd worden tot 10

• Inschrijvingen  Rally  Charlemagne  zijn  een  succes  :  510  deelnemers, 
waarvan 320 gasten ingeschreven zijn voor de walking diner   ‘s avonds



• Muzikaal  intermezzo  (harp)  van  mevrouw  Van  De  Putte  was 
ontspannend

• Er is een nieuw bestuur verkozen voor het district volgend jaar

• Het thema voor volgend jaar is “Touch a Heart” : hart is het symbool van 
liefde, verwijzing naar valentijn, symbool van het middelpunt van een 
activiteit

Niet te missen data volgend werkingsjaar:

18.09: Herfstwandeling  in  Anzegem  met 
kids onder het motto “back tot nature”

9.9-11.9 : Rally Charlemagne

24.11 : Districtvergadering

9.02: Bezoek van de gouverneur

Ergens in april: Vriendschapsdag

22.06 : Machtsoverdracht district

April 2018: Conventie in Melbourne

• Virginie dankt haar comité en zet hen letterlijk in de bloemetjes

DEEL II : Daarna komt onze “gloednieuwe” Voorzitter, Inez, aan het woord:

Samenstelling van comité 2016-2017:
Inez: Voorzitter
Virginie : Past-voorzitter
Laurence Vice-Voorzitter
Majori : Webmaster
Siska + ondergetekende : district (Isabelle TH zal hen vervoegen tijdens districtvergaderingen)
Sociaal : Evelyne
Penningmeester: Elisa
Secretaris: Elke
Protocolchef: Sofie E.

Ik mocht volgend overzicht van een to do-list van Inez ontvangen, waarvoor dank:



AGENDAPUNT BESLISSING/ACTIEPUNT
1. Jaarkalender

- 1ste Comitévergadering
- Verg. 13/10 en 11/5
- Datum machtswissel

- ontwerpkalender aanpassen (1ste comité op di 6/9, datum 
machtswissel nog te bepalen)
- aangepaste kalender wordt bezorgd op 1ste comité 
vergadering
- kalender te bezorgen aan Majori voor website

2. Comedy
- Overeenkomst Joost van Hyfte
- Sponsordossier
- Volgende vergadering?

- Ondertekening overeenk. verder op te volgen
- sponsordossier mailen en uitdelen 
- volgende vergadering beleggen
- reclame maken in volgend Innerwheeltijdschrift (van 
oktober – artikel ten laatste op 31.07 doorgeven ivm comedy-
avond

3. Secretaris
- artikels + publiciteit voor het tijdschrift 
oktober

- artikel over action painting + public. comedy bezorgen aan 
Katrien Peeters-Pauwels tegen 30/07/2016 (public. ook voor 
elektr. nieuwsbrief

4. Penning
- Lidgeld en verzekering 2016-2017 Lidgeld en verzekering 2016-2017 betalen aan Lut Boerjan, 

penningmeester van het district tegen 05/09/2016

5. Protocol
Data vergaderingen 2016-2017 doorgeven aan Klokhof (verg. 
13/10 op locatie + datum machtswissel nog te bevestigen)

6. Webmaster - Jaarprogramma 2016-2017 invoeren op site tegen 
30/08/2016

7. Sociaal - Contact opnemen met Tejo om bezoek te kunnen brengen ter 
plaatse voor AV van 10/11 (gesprek/uitleg therapeuten) of 
vertegenwoordiger van Tejo naar AV van 8/2 in Klokhof

                 DANK AAN VIRGINIE VOOR DE ONTVANGST! 




