
 

INNERWHEEL KORTRIJK GULDEN SPOREN  

Verslag vergadering Datum :Donderdag 18 februari 2016  

Locatie : Hostellerie Het Klokhof 

Thema: Bezoek van de Gouverneur 

 

 

Beste Innerwheel Vriendinnen, 

 

Zoals aangekondigd werden we vereerd met het bezoek van onze Gouverneur, mevrouw 

Marie-Andrée Gallet en met het bezoek van de Vice-Gouverneur, mevrouw Ingrid  

Vanbrabandt, een uiterst gedreven en perfect op elkaar ”getuned“ duo. 

 

Onze Voorzitter, volledig getooid volgens het Protocol, deed in gezwinde stijl een frisse wind 

waaien over dit prominent gezelschap.  Ondergetekende hoorde de echo’s van dit 

gezelschap dat toekeek en zag dat het goed was. De entrée was gemaakt, de sfeer gezet! 

 

Dit keer konden we “dankzij” of “door toedoen van” (het is maar hoe je het bekijkt) onze 

Protocolchef niet ontkomen aan Cupido.  Zo werd elkeen bedacht met een spreuk “liefde 

is…” en ja, liefde is zoveel en zo allesomvattend… 

 

                              
 

“Mijn” spreuk was “liefde is nog steeds je eigen ding kunnen doen..”. Ondergetekende kon 

zich daar volledig in terugvinden en haastte zich snel naar huis om dit met iets teveel 

enthousiasme te melden aan het thuisfront. “Mmm, onzin. Hoeveel keer “vergaderen” jullie 

eigenlijk per maand?” was het enige wat zij te horen kreeg… 

 

Een andere spreuk was “liefde is haar stevig vasthouden”  (cfr supra)  Uit eigen belang en 

“met veel goesting” stevig vasthouden, kwestie van het nuttige aan het aangename te 

koppelen, moet kunnen, hebben sommigen gedacht!  Hebben we dit al niet eerder gehoord? 

Misschien moet we dit wel opsturen naar het bewuste partijbureau… 
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Dank aan onze Protocolchef voor dit leuke intermezzo!!! 

 

In dit voortreffelijk gezelschap werd ook het menu naar goede gewoonte aangekondigd door 

onze Protocolchef : “Terrine van Parelhoen, “Lengfilet met mosterdpersillade”, gevolgd door 

“koffie & versnaperingen”. Het klonk veelbelovend! 

 

Redevoering van de Gouverneur: 

Onze erg charmante en toegankelijke Gouverneur zette (wat zij zelf noemde) ‘haar 

stokpaardjes’ nog eens in de verf.  Zo stuurde onze Gouverneur haar dochters uit: 

 

1.  Schenk aandacht aan projecten die het onderwijs en de opvoeding stimuleren. (dit 

doen we eigenlijk al, vermits we voornamelijk sociale projecten, die kinderen ten 

goede komen, steunen.) 

2.  Ga op zoek naar minder bekende  sociale projecten.  (Ondergetekende dacht 

onmiddellijk en uiteraard zonder de verkiezing in april te willen beïnvloeden: Hieraan 

kunnen we zo nodig op erg korte termijn verhelpen!)  

3. Werk met creatieve en originele ideeën aan de zichtbaarheid  van Inner Wheel: Durf 

vernieuwen! (Doen we dit niet elk jaar met de verkiezing van een nieuwe Voorzitter 

die haar eigen accenten legt? Ik dacht van wel en moest besluiten dat we wellicht  

behoren tot de uitverkoren lijst van “voorbeeld(ige) club(s)”) 

Na deze woorden, besloten we : “Ainsi soit-il!” 

 

Onze Gouverneur stond ook eventjes stil bij het internationaal thema “Unique en United”, 

en verblijde ons met heel wat levenswijsheid  : 

Bij het thema “Unique en United” gaan onze gedachten onmiddellijk naar  “Le Petit Prince” 

van Antoine de Saint Exupéry, een verhaal dat bol staat van de waarheden : 

“Wil je een vriend, vraag mij dan…Als je me iets vraagt, hebben we elkaar nodig …Je zult voor 

mij uniek zijn in deze wereld” 

 

We zijn “UNIEK” in onze verscheidenheid en dit doet onze clubs vooruitgaan, in ons district en 

ook op internationaal niveau. 

 

Laten we geloven in onze macht en ons ideaal. Het leven is niet altijd een rustige rivier, maar 

we behoren toch tot die dames die veel gekregen hebben en die weten dat het belangrijk is 

veel te geven.  

 

Maak van jullie leven (en dat van de anderen) een droom, en van die droom een 

werkelijkheid” Antoine de Saint-Exupéry  

 

En het werd stil…  Vol bewondering mijmerde ondergetekende na over zoveel wijsheid.  



Redevoering van onze Voorzitter : 

Onze Voorzitter kwam helemaal op dreef en had er ook bijzonder veel goesting in. Met haar 

slides in de hand en op het scherm ontbrak het niet aan enthousiasme en wist ze geheel in 

haar eigen vlotte stijl dit hoge gezelschap te begeesteren.  De ideale gastvrouw was duidelijk 

aan het woord. 

 

Na haar aantreden volgde eerst nog een klein historisch en verhelderend woordje van onze 

Past Voorzitter, Ann-Katrien,  over de historiek van onze Fagnion : deze verwijst naar de 

Gulden Sporenslag, dewelke heeft plaatsgevonden hier erg dichtbij (op de Pottelberg) op 11 

juli 1302. Dit was het begin van de vlaamse bewustwording. Rood en wit zijn de kleuren van 

stad Kortrijk. 

 

Daarna kwam een ander stokpaardje van onze Gouverneur en ternauwernood ook van onze 

Voorzitter aan bod : “Rallye Charlemagne Ghent”. 13 dames van onze club zegden toe om 

“de handen uit de mouwen te steken” op zaterdag 10 september.  De “tickets” geraakten 

sneller uitverkocht dan deze voor een optreden van Adele : Met al dit enthousiasme werd 

van hogerhand beslist de lijst met “helpende handen” onmiddellijk af te sluiten wegens het 

overweldigend succes.   We hebben het hart blijkbaar nog steeds op de juiste plaats… 

 

Zoals medegedeeld, werd de “inschrijvingsfee” voor ons verlaagd van 50 € naar 30. € en 

worden we uitgenodigd om massaal in te schrijven via de volgende link : 

http://www.innerwheel.be/nl/rally-charlemagne-ghent”.  

 

Of bij deze groepsaankoop ook een groepskorting kan worden bekomen, is ondergetekende 

nog niet ter ore gekomen.  Misschien kunnen we deze kleine suggestie eens “overbrengen” 

aan “hogerhand”? 

 

Daarna gingen we over naar het “nationaal” gebeuren : 

 

Op 16 april 2016 vindt de Vriendschapsdag, georganiseerd door IW Mechelen plaats: 

Het  programma, kort samengevat, luidt als volgt : ontvangst met koffie, stadswandeling met 

gids, aperitief en lunch, bestuursoverdracht van de Raad, toespraak International President, 

koffie en dessert.  Degene die zich hierdoor nu reeds hebben laten verleiden, kunnen zich 

inschrijven tot uiterlijk 20.03.2016. 

 

Daarna volgt de agenda van het district : een districtsvergadering en bestuurswissel vindt 

plaats op donderdag 16 juni 2016. 

 

Activiteiten, georganiseerd door onze “interclubs” 

Op 17.02: georganiseerd door IW Mandel-Leie: Lamoral Jazz Swing Quartet 

http://www.innerwheel.be/nl/rally-charlemagne-ghent


Op 23.03: georganiseerd door “The hundred-foot journey” (een romantische komedie – past 

volledig in deze tijd van het jaar…) 

Op 21.05: georganiseerd door IW Tour’Naïade : Zumba Party 

 

En “last but not least” : onze eigen Club: 

 

Sociaal :  

Priester Noël Bonte die een leidende rol heeft gespeeld bij Sint Michielsarmenzorg, is 

overleden. 

 

Zoals in het vorig verslag vermeld, krijgt iedereen de kans om  nieuwe sociale projecten voor 

te stellen op de volgende AV (projecten moet ingediend worden tegen uiterlijk 1.03).  Op de 

AV van april volgt de verkiezing van een nieuw (groot) sociaal project. 

 

Wings for life, een project ten voordele van patienten met een dwarslaesie organiseert een 

run dwars door Flanders Field op 8.05.2016, met als erg symbolische vertrekplaats : de 

indrukwekkende Menenpoort te Ieper (monument dat de namen draagt van meer dan 

54.000 soldaten die tijdens WO I sneuvelden maar nooit een graf hebben gekregen). 

 

Ledennieuws: 

Ann Nachtegaele kreeg ons al op bezoek, Katrien Decoene  zal ons eerstdaags op bezoek 

krijgen en we nemen kennis met nog een nieuw kandidaat-lid, Bénédicte Devos op 

7.03.2016. We durven duidelijk te “vernieuwen”! 

 

Verkiezingen comité 2016-2017:  

Voorzitter :   Inez 

Imm. Past Voorzitter :Virginie 

Vice-Voorzitter : Laurence 

Penningmeester: Elisa 

Secretaris:  Elke 

Protocol:  Sofie  

Webmaster:  Majori 

Sociaal:  Evelyne 

District:  Siska en ondergetekende 

 

Zonedag op 5.03.2016: 

Het programma, kort samengevat : onthaal in het Parkhotel (vanaf 9u), sneukelroute Kortrijk 

(vanaf 10 u), lunch in Parkhotel met close-up magie (om 12u30). 

Dresscode (donkere jeans, witte blouse/T-shirt en blauwe pull/vest) dient zoveel als mogelijk 

te worden gerespecteerd, dit naar herkenbaarheid toe van de leden.  Iedereen krijgt ook nog 

een badge. Een takenlijst wordt doorgestuurd. 



 

Belangrijke data 

5.03: Zonedag 

10.03: AV met voorstelling van nieuwe sociale projecten 

14.04: Verkiezing omtrent nieuw sociaal project 

16.04: Vriendschapsdag IW Mechelen 

29.04: Bedrijfsbezoek Triporteur te Wervik 

08.05: Wings for life 

19.05: Open vergadering Professor De Maerteleire over “fabels en feiten voeding” 

21.05: Zumba Party IW Tour’Naïade 

09.06: Creatieve afsluiting van een erg mooi jaar door onze creatieve Voorzitter 

16.06: Districtsvergadering en bestuurswissel D62 

24.06: Bestuurswissel IWKGS 

 

Verjaardagen: 

Zagen voor het eerst het levensicht enige tijd geleden: 

Op 1.02 Nadine, op 17.02 Laurence en op 20.02 Eveline.  

Hartelijk proficiat!  

 

De spreuk/levenswijsheid van de maand 

Voor deze maand : “Think big, but start with baby steps.” 

 

Jullie Penhouder 

 

 


