Algemene Vergadering van 27 januari 2018.
Beste Voorzitter Renata,
Best Mevrouw Katana,
Beste Voorzitters,
Beste Afevaardigden,
Beste Vriendinnen,
Allen hartelijk welkom.
Beste Renata,
Uw aanwezigheid hier vandaag is een grote eer voor ons.
Uw slogan "We stand up for Women" is meteen door al onze clubs opgepikt. Uw wens dat elke
Soroptimist handelt met de bedoeling om het voor vrouwen op te nemen is opgemerkt. We kijken er
dus naar uit om u zo dadelijk te horen spreken.
Beste Mevrouw Katana,
Hartelijk dank om op onze uitnodiging te zijn ingegaan en vanuit de Republiek van Congo naar hier te
zijn gereisd. Wanneer de club van Marches uw kandidatuur heeft voorgesteld voor de Prijs voor de
Vrede van SIE, waren we heel fier over deze Belgische kandidatuur.
We bewonderen uw inzet en moed in de strijd voor de Rechten van de Vrouw in uw geboorteland
dat verscheurd is door oorlog.
We zijn zeer blij om u vandaag een cheque van 4000 € te overhandigen om de som van 25 000 € te
vervolledigen voor de Prijs voor de Vrede van SIE.
Beste vriendinnen, vermits we nog in de maand januari zijn, zou ik mijn wensen voor het jaar 2018
willen herhalen:
"Geluk, vrede en succes zijn waarden die gestaag groeien.
Laten we deze wijsheid koesteren en het geluk zal aan onze zijde staan.
Ik wens dat 2018 u de kracht geeft om met hernieuwd enthousiasme bergen te verzetten"
Mijn Bestuur, dat ik zeer hartelijk dank voor het werk dat zij met hart en ziel doet, is zeer fier op uw
inzet, op uw mobilisatie.
Het belangrijkste voor mij zijn de contacten met u tijdens de statutaire vergaderingen, - uw
evenementen, - uw werkvergaderingen.
Zo heb ik meer dan 20 clubs kunnen ontmoeten en telkens was er de vriendschap present.
Weet ook, dat ik met belangstelling en vreugde uw trouwe maandelijkse omzendbrieven lees, die
verslag uitbrengen van uw activiteiten en het wel en wee van uw clubs.

Gedurende deze 6 maanden, bent u bijzonder actief geweest.
Tijdens de vergadering van de Gouverneurs in Firenze waren we met meer dan 50 leden aanwezig.
We waren bijzonder blij te zien dat België zo goed vertegenwoordigd was bij de Europese Federatie
met de nominatie van Carolien Demey als Vicevoorzitter, Gerda Rosiers verantwoordelijk voor
Uitbreiding, Inge Withof als adjunct Programma Directeur en Renate Kubat bij de Vrouwenlobby.
De Prijs voor de Vrede van Europa is toegekend aan Mevrouw Katana, voorgesteld door de club van
Marches. De club van Sint-Truiden heeft de Prijs voor het Europees Actiefonds gekregen voor haar
project Kabbokio. Ruth Delbaere heeft een studiebeurs gekregen om haar opleiding in het domein
van Internationaal Publiek Recht verder te zetten in de Verenigde Staten.
In september hebben meer dan 200 Soroptimisten gehoor gegeven aan de oproep van de club van
Beersel en van de club Land Van Waas om deel te nemen aan de grote solidariteits- en
sensibiliseringsmanifestatie georganiseerd door de vzw "Think Pink" tegen borstkanker.
In november, hebben meer dan 40 clubs zich gemobiliseerd ter gelegenheid van de 16 dagen gewijd
aan het uitroeien van geweld tegenover vrouwen.
Op 25 november
zijn de Soroptimisten opgestaan voor de vrouwen.
Op vraag van Renata Trottmann, onze Europese Voorzitter, hier aanwezig, hebt u de oproep
gesteund van de Secrearis Generaal van de UNO om de wereld ‘Oranje’ te kleuren. U hebt uw clubs
en gebouwen en monumenten van uw steden oranje gekleurd. U hebt manifestaties voor
sensibilisering gepland. U hebt creativiteit aan de dag gelegd en hiermee bij deze gelegenheid uw
bezieling voor de Rechten van de Vrouwen getoond.
In februari zal de actie ‘Orgaandonatie’ opnieuw een echt succes worden. 21 Clubs nemen deel en
250'000 broodzakken zullen verdeeld worden.
Bovendien, meld ik dat de Belgische Transplant Vereniging ons heeft geïnformeerd dat zij aan
Soroptimist de BTS Awards (Belgian Transplant Society) zal toekennen.
Dit is hun boodschap: Door het uitreiken van deze prijs, wil de BTS hun dankbaarheid uiten, voor de
reeds jarenlange inzet voor sensibilisatie, vanuit de verschillende afdelingen. Dit jaar wordt de
Algemene Vergadering samen met de Nederlandstalige Vereniging georganiseerd in Rotterdam.
Dankzij jullie inzet zijn er heel veel mensen die zich bewust hebben laten registreren.
Allen hartelijk gefeliciteerd, maar in het bijzonder: club de Land van Waas, Marlise Binder en Anne
Lempereur voor hun inzet.

Op 8 maart, ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Vrouw, hebben meer dan 38 clubs
toegestemd om deel te nemen aan de Filmactie. Wij nodigen bij deze alle clubs uit om een filmavond
te organiseren waarbij eenzelfde film geprojecteerd zal worden namelijk: "Hidden Figures". Door de
organisatie van dergelijk evenement, streven wij verder ons doel na om onze organisatie meer
bekendheid te geven en zo de zichtbaarheid van Soroptimist International te vergroten en dus ook
de doelstellingen die zij verdedigt.
In april, zullen we ons mobiliseren ten voordele van de Actie "Télévie" en ik hoop dat we de 60 000 €
aan giften zullen bereiken.
Graag geef ik u informatie over het verloop van het Benelux Mentoring project. Het is gestart is in
september 2017 en zal afsluiten in juni 2018.
Vrouwen ouder dan 25 jaar, die 3 tot 5 jaar beroepservaring hebben, worden nu 9 maanden
ondersteund in hun carrière.
Dit alles door de bijdrage van vrijwilligers van Soroptimist: de Mentors.
Het zijn leden van club Eeklo Meetjesland, Hasselt en Gent-Scaldilys. De Mentors hebben ervaring
als teamleader. 5 Mentees van België zijn samen in een groep van 11, met Nederlandse en
Luxemburgse deelnemers.
Het project bestaat uit gesprekken tussen de Mentor en de Mentee en de deelname aan drie
workshop-weekends. De Kick-Off was in Corsendonk in Oud Turnhout, nu van 2 tot 4 februari is
het reflectie-weekend in Luxemburg, het laatste is in Nederland.
De workshops zijn zeer professioneel evenals hun trainers, allen Soroptimisten die zich vrijwillig
hiervoor inzetten.
Een Soroptimist Mentor zei mij:
‘Het is ongelooflijk fijn dat je de jeugd kan ondersteunen, dat je kan bijdragen aan hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling.’
INVESTEREN IN VROUWEN ALS TOEKOMSTIGE LEIDERS
IS EEN VAN MIJN THEMAPUNTEN ALS VOORZITTER
Het Bestuur heeft zich ook ingezet in workshops op verschillende gebieden.
Eén van onze doelstellingen was om de bekendheid in ons land te verbeteren en te vergroten,
binnen onze regio’s en onze gemeenten; om de onderlinge communicatie en die van onze clubs te
verbeteren. De workshop " Strategie van de Communicatie" is zeer actief bezig geweest en zal u het
resultaat van haar werk voorleggen evenals haar voorstellen om onze bekendheid te vergroten. Heel
veel dank aan alle deelnemers van deze werkgroep voor dit zeer volledige en opmerkelijke werk.

We hebben ons ook gebogen over onze website. Alexandra Claeys, die vandaag niet aanwezig kon
zijn, vraagt mij om erop aan te dringen dat alle activiteiten die door uw clubs worden georganiseerd
op de website worden gepubliceerd en dat de inschrijvingen voor uw statutaire vergaderingen op de
website gebeuren. De clubsecretarissen hebben hierover alle nodige instructies gekregen.
De website is meer dan 5 jaar oud en we overwegen om hem binnen de komende maanden te
verjongen.
We feliciteren het mooie team dat om de drie maanden ons nationale tijdschrift “SOROP'news”
samenstelt. Dit informatiemiddel blijft een onmisbaar verbindingsmiddel tussen ons.
Wij hebben contact opgenomen met de ‘Koning Boudewijnstichting’ om zo door deze
gerenommeerde instelling een Soroptimist Fonds te creëren dat ons zal toelaten meer bekend te
worden en om fiscale vrijstellingen te bekomen voor bepaalde projecten. Marthe Claeys zal u zo
dadelijk hierover spreken.
Wat de clubs betreft, heb ik het genoegen u te melden dat de club in wording: Zolder, met als
meterclub Hasselt, nu 12 leden telt en regelmatig vergadert.
De club in wording Turnhout, met als meterclub Antwerpen Anthos, begint ook vorm te krijgen.
Anderzijds, heeft de club Huy het meterschap aanvaard over een nieuwe club in Namur en er is een
vergadering voorzien in de maand februari.
Tot slot van dit morele verslag, heb ik graag dat u opnieuw de wens beluistert van Suzanne Noël,
oprichtster van de eerste Europese Soroptimist club in Parijs in 1924. Deze wens is reeds
doorgegeven om in de laatste uitgave van Sorop' News te verschijnen:
"Vriendschap, Solidariteit en Verdraagzaamheid zijn essentieel voor de vitaliteit en het
voortbestaan van onze organisatie. Laat ons proberen om elkaar te begrijpen en elkaar te
aanvaarden.
Soroptimist zijn, betekent een vrouw te zijn die niet perfect is maar overtuigd is over haar
engagement.”
Dank u voor uw aandacht.
Claire Hublet, Voorzitter SIB 2016-2018

