Mijn tweede thema is : Het bevorderen van onze zichtbaarheid en invloed
Mijn rol als voorzitter houdt in dat ik onze zichtbaarheid en invloed in onze gemeenschappen in België zal
vergroten door middel van al onze projecten en acties .
Alle Sorptimisten erkennen dat onze representatie bij het grote publiek nog niet optimaal is ondanks onze
grote inspanningen in die richting.
Het zal een grote uitdaging zijn voor mij om tijdens mijn voorzitterschap u allen, samen met mijn bestuur, te
ondersteunen bij het optimaliseren van de zichtbaarheid van onze Unie en onze clubs.
Ik hoop dat wat we zijn : "dynamisch en constructief" ook het beeld zal zijn dat de buitenwereld van ons
heeft.
Voor de komende twee jaar stel ik voor dat wij samen hoogtepunten van zichtbaarheid bereiken,
georganiseerd rond vier internationale dagen op initiatief van de Verenigde Naties.
25 november Internationale Dag voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen.
Bewustmakingsacties / onderwijsacties kunnen worden georganiseerd in samenwerking met de
Vrouwenraad en met nationale of lokale verenigingen.
Op 10 december, Dag van de Mensenrechten , de verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten
van de Mens, zullen we acties ondernemen met betrekking tot de verdediging van de rechten van de mens
gericht op vrouwen (rondetafelgesprek, onderwijsactiviteiten over mensenrechten , acties in de
asielzoekerscentra ...)
Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, zullen we weer een filmavond organiseren in alle Belgische
clubs zoals we in 2016 gedaan hebben.
5 juni Dag van het Milieu. We kunnen deelnemen aan sensibiliseringsdagen in
vrouwen- of vluchtelingencentra door het bevorderen van de seizoensgebondenheid, kwaliteit en
veiligheid van het voedsel, de verse producten, het verminderen van afval en het plezier om het zelf te
doen !!!

Mijn derde thema : “De communicatie tussen de Unie en de clubs bevorderen zodat we allen
dezelfde doelstellingen nastreven.”
Ik realiseer me dat de communicatie een enorm onderwerp is en vaak ook de kern van het debat.
Het gaat er om beter te begrijpen waar Soroptimist voor staat, haar eisen, haar structuren, de werking, wat
het ons brengt en wat wij ervoor kunnen doen.
Hoe gaan we dit doen in de komende twee jaar ?
Zoals onze nationale leuze luidt ”Eendracht maakt Macht”, zo zou ik in de clubs en de Unie de eenheid
willen versterken. Dit kunnen we doen door het uitwisselen van onze ideeën en onze steun aan elkaar. Op
die manier kunnen we samen interessante projecten realiseren die niet alleen ten goede komen aan de
betrokkenen maar ook aan het grote publiek.
Laten we samen deze uitdagingen aangaan.

