
 

 

Verslag ledenvergadering van 21 november 2017 

Martine opent de vergadering met de verwelkoming van onze gouverneur 
Mylène Lilien en de leden. Zij vermeldt diegenen die zich verontschuldigd 
hebben nl.; Chris, Bernadette, Marina en Greta en stelt het menu voor. 

 

Aperitief met hapjes 

Courgettesoepje 

Fazant Brabaçonne 

Kaastaartje, gecarameliseerde appeltjes met een sausje van kastanje 

Koffie en versnaperingen 

 

Het comité vergaderde eerst met de gouverneur die heel positief reageerde op 
de evenementen, opbrengsten en sociale doelen van het vorige en het huidige 
werkjaar. Zij was uitermate tevreden over de ontvangst en het verloop van de 
vergadering en bleef dan ook tot laat aanwezig. 

 

Onze voorzitter neemt het woord met de verwelkoming in beide landstalen en 
vermeldt dat het de laatste vergadering van dit jaar in het cc is. De volgende is 
onze kerstvergadering in het kasteel de Merode te Westerlo met aansluitend 
diner in restaurant Diverso. Genodigden zijn welkom, er zijn nog kaarten 
beschikbaar aan 14 euro, info bij Hilde. De prijs van het diner is 60 euro, de 
leden betalen slechts 30 euro, inschrijven is betalen en dit voor 6 december! 
Men heeft dus 3 opties:1) kerstmagie en diner, 2)kerstmagie 3)diner. 

De eerste ledenvergadering van 2018 wordt er een nieuwe voorzitter voor het 
werkjaar 2019-2020 gekozen alsook een comité voor Jelle. 



De vergaderingen van februari en maart 2018 worden nog uitgewerkt. 

Op 21 april volgt dan ons 2e evenement in de Sonybel studio’s met het 
optreden van de groep Domino. Onze voorzitter heeft hierover de volgende 
oneliner: ‘TEAMWORK MAKES A DREAM WORK! 

Vooraleer de fakkel wordt doorgegeven hebben we nog de maand mei waarin 
de cheques worden uitgereikt aan de sociale projecten die we hopelijk gul 
kunnen steunen om op deze wijze diegenen te helpen waarin onze 
maatschappij tekort schiet vervolgt Diane. 

De MS patiënten vieren op 3 december hun kerstfeest te Pijpelheide waar onze 
club zal vertegenwoordigd worden door Annie, Roos en Karine. 

Op de brunch van IW Aarschot van 19 november waren volgende leden 
aanwezig: Annie, Hélène, Hilde, Francine, Karine en Carl deze laatste is 
weliswaar geen lid van onze club  ☺ maar mocht Karine vergezellen! Diane 
moest verstek laten wegens rugklachten maar steunde de club. 

 

Woord van onze gouverneur: 

Mylène haalt het jaarthema ‘Leave a lasting Legacy’ ( Laat een blijvende Erfenis 
na) aan dat onze internationale voorzitter koos. Wij zullen het ganse Inner 
Wheel jaar trachten het gedachtegoed achter dit jaarthema te volgen tijdens 
onze activiteiten en het clubleven. 

Een erfenis kan een concrete vorm aannemen door het bewaren van archieven, 
het doorgeven van regels, zorgen voor een betere communicatie onder de 
clubleden alsook tussen de verschillende clubs onderling, met het District, 
kortom op alle niveaus van Inner Wheel. 

Het is niet nodig dure woorden te gebruiken, een glimlach is soms voldoende 
om een stempel van jezelf achter te laten, vooral met lippenstift, we zijn 
immers vrouwen! 

Buiten de club kan je uitleggen wat Inner Wheel is en waar onze organisatie 
voor staat, een beweging die 105.000 leden telt in 102 landen. Het is de 
grootste vrouwelijke serviceclub ter wereld en telt 4 vertegenwoordigsters bij 
de Verenigde Naties. 

Het doel van Inner Wheel is ‘VRIENDSCHAP’. Vaak wordt dit zo ontzettend 
belangrijk woord vergeten! 



We zijn allen verschillend qua persoonlijkheid, karakter, manier van leven, 
opvoeding… maar het zijn wel die onderlinge verschillen die leiden tot goede 
teams. 

Respecteer de ideeën en beperkingen van de ander. Dit zal ons toelaten Inner 
Wheel en ons dagelijks leven op een aangenamere manier te beleven. 

Tot besluit haar wens voor dit jaar: een bezoek met 1 of 2 leden brengen aan 
een andere club bv tijdens een statutaire vergadering om zo de verschillende 
wijzen waarop een club geleid wordt te vergelijken. Dit kan van grote waarde 
zijn voor je club, goede ideeën die je elders hebt gezien toepassen in je eigen 
club kan een blijvend en waardevol spoor voor de toekomst nalaten . 

 

Jarigen november:                                                   Geschenk gouverneur: boek van  

Nini, Hilda en Diane                                                  Heist o/d Berg 

 

 

 

 



 

Agenda: 

Zondag 17 december: kerstvergadering te Westerlo 

Dinsdag 16 januari 2018: verkiezingen 

Zaterdag 21 april2018: Domino 

Vrijdag 8 tot maandag 11 juni 2018: Weekend Valencia 

 

Voor verslag 

Francine Moons-Schroyens 

Secretaris 

 

 

 

 

 


