
 

Latest updates from International Service and ZISVAW projects 
De partners van het United Nations Population Fund (UNFPA) en het U.S. Fund for 
UNICEF vertellen over de laatste stand van zaken van projecten in Liberia, Nigeria and Rwanda.  
 

Knowledge for Dignity - Delaying early marriage in Niger 

Dit is een ZISVAW project in Nigeria dat gestart is in samenwerking met het United Nations Population Fund (UNFPA) 
in biennium 2014-2016 en erop gericht is tienerhuwelijken te ‘verlaten’ (delay teen marriage). Tienerhuwelijken zijn 
erg schadelijk voor de ontwikkeling van jongens en meisjes. Het haalt hen van school voordat ze hebben leren 
schrijven. En meisjes krijgen kinderen terwijl hun lichamen er niet klaar voor zijn, met alle gevolgen van dien. Het 
percentage kindhuwelijken is in Nigeria hoger dan in elk ander land en 73% van de meisjes tussen 15 en 19 jaar oud 
is analfabeet.  

Er wordt verteld over een 18-jarige die haar ouders hielp 
en dank zij het ZISVAW programma leerde lezen en 
schrijven voor ze moest gaan trouwen. Een belangrijk 
onderdeel van het project is de Communicaty Dialogue – 
een hele gemeenschap zit hierbij samen en bespreekt 
onderwerpen als kindhuwelijken, gedwongen huwelijk en 
delen van gevoelens rond de onderwerpen. Uiteindelijk 
deelt men de mening dat de lichamen van de meisjes 
klaar moeten zijn voor het krijgen van kinderen voordat 
zij gaan trouwen. Dat is een belangrijk resultaat. Een 
groep van 21 meisjes, van 15-19 jaar oud komt sindsdien 
bij elkaar, ze besteden tijd aan uitwisselen van ervaringen 
en leren elkaar sociale vaardigheden. Onze Zontadollars 
hebben hier hun vruchten afgeworpen! 

 Voorstel is dit project komend biennium te blijven steunen.  

1218 yes, 6 no. Wij stemden voor. 

 

 

Fistula Project  

Sinds 2008 heeft ZI 2.550.000,- gedoneerd aan het 
Liberia Fistula Project met als doel hun gezondheid en 
socio-economische status te verbeteren. Hierdoor 
ontvingen 1.000 vrouwen en adolecente meisjes 
behandeling en inmiddels zijn meer dan 200 fistula 
‘survivors succesvol gere-integreerd in hun 
gemeenschap. Het aantal fistulagevallen nam 
hierdoor af, door de ebola uitbraak in Liberia in 2014 
raakte de gezondheidzorg in die regio evenwel 
overbelast overbelast waardoor het project in de 
afgelopen twee jaren wat onder druk kwam te staan 
en nu eigenlijk opnieuw een flinke injectie nodig 
heeft. Voorstel is in komend biennium te blijven 
steunen. 

1210 votes yes, 25 votes no. Wij stemden voor.  

  

  



 

Voices Against Violence 

¾ WAGGGS (scouting) leden uit 
Portugal hebben een heel 
auditorium gevuld met 
voorbeelden van het ontwerp 
en de impact van project 
Voices against Violence.  

¾ Tijdens de 3e regionale 
training in New York, USA, in 
Oktober 2015 werden 45 
deelnemers in 12 landen 
getraind in het kader van 
Voices against Violence.  

¾ Bij de 4e regionale Voices 
Against Violence training in  
Lomé, Togo in Januari 2016 werden 47 deelnemers uit 9 Frans sprekende landen getraind.  

¾ In samenwerking met het U.S. Fund for UNICEF heeft Zonta International bijgedragen aan het 
terugdringen van de ‘Mother-to-Child Transmission (EMTCT)’ van HIV en het terugdringen van gender 
gerelateerd geweld in Rowanda sinds 2008. In die periode heeft Zonta meer dan US$2 million aan dit 
project gedoneerd, waarvan US$800,000 in het 2014-2016 Biennium.  

Ook Voices Against Violence wordt in biennium 2016-2018 opnieuw gesteund – hier stemden wij ook voor.  

De voorbeelden van al deze projecten en acties laten duidelijk zien dat de steun van Zonta echt het verschil kan 
maken in het leven van vrouwen en meisjes! 

 
 
Business session # 3 – Bylaws, dinsdag 5 juli 
Deze dag stonden de bylaws op het programma. De dagen ervoor sparden we veel met elkaar over de nuances van 
de voorstellen die gedaan zijn.  

Wat betreft de nominatingcie werd voorgesteld dat de District nominatingcie compleet autonoom moet kunnen 
opereren, dus alle beslissingen met betrekking tot de nominatingprocedure en de kandidaten die worden gekozen. 
Dit voorstel is verworpen met (onder meer) als argument dat het in bepaalde situaties handig kan zijn als het bestuur 
in kan grijpen wanneer een nominating commissie niet naar behoren functioneert. 

Het voorstel om District Gouvernors van grote districten meer stemmen te geven als het gaat om districten van 
meer dan 30 clubs, zou scheve verhoudingen tussen USA (waar héél veel districten zijn) en Europa (waar weinig 
districten zijn maar véél meer leden) wat recht kunnen trekken. Maar door redenerend is het misschien wel vreemd 
om een District Gouvernor een stem te geven – net als de International Directors is het District een organisatorisch 
orgaan en geen vertegenwoordiger van individuele leden (zoals de president van een club). De scheve 
machtsverhouding tussen USA en Europa zou op een andere manier opgelost moeten worden. Het zelfde geldt voor 
het voorstel om de Gouverner-Elect ook een stem te geven. Het feit dat bovenstaand voorstellen zijn weggestemd is 
gunstig omdat we dan bij de volgende Conventie een intrinsiek beter kloppend voorstel in zouden kunnen dienen.  

 

¾ In de wandelgangen werd gefluisterd dat ‘Gouvernor’ eigenlijk geen goede term is, beter zou zijn: 
‘District Director’, omdat de taak van de Gouvernor vergelijkbaar is met die van de International Director 



Ook interessant is het aangenomen voorstel een nieuwe 
commissie in te stellen die zich bezig houdt met het verstrekken 
van materiaal, middelen en informatie voor het oprichten van Z-
clubs en Golden Z Clubs. Hierdoor krijgen de Z-clubs en Golden Z 
clubs een permanente status. Een Z-club is een club jongeren die 
zich inzet voor de Zonta missie en zelf fundraisingevenementen 
en Advocacy organiseert. Als club kun je een Z-club steunen 
(financieel en met advies) bij oprichting. In Nederland hebben 
we (nog) geen Z clubs en Golden Z-clubs  in Amerika worden ze 
steeds populairder en zijn daar vooral heel interessant met het 
oog op het kweken  van nieuwe, jongere leden, maar ook om 
meer bekendheid en zichtbaarheid voor Zonta te genereren!  

Enkele voorstellen die bureaucratisering in de hand werken worden verworpen, zoals bijvoorbeeld het opnemen van 
een sectie over de Centennial Anniversary Committee (deze heft zichzelf immers na 2020 weer op).  

De Zonta International Board stelde in een mooie resolutie voor een pilot project te starten over Youth Membership 
(ouder dan 21 en jonger dan 30). Het doel hiervan is een brug te slaan tussen de Z-clubs (tot 21 jr) en de Zontaclubs 
waar de laagste leeftijd ongeveer 30 is; onderzocht wordt hoe de Z-clubleden gestimuleerd kunnen worden lid te 

blijven – onder meer met een 
contributieverlaging van 50%. De jonge 
Zontians vallen hierbij op een prachtige 
assertieve wijze over de term ‘jeugd’ voor 
wat in feite jong volwassenen zijn en vaak 
zelfs al volop verdienend – het voorstel is 
aangenomen met het amendement dat er 
een andere term voor jeugd wordt bedacht 
(bv Young Professionals). 

Voor overige aanpassingen in Bylaws zie de 
ZI website. Voor wie de redenering achter 
bepaalde voorstellen en tegenstemmen 
interessant vindt: deze vind je in het 
Convention Booklet. 

 

Business Session #4 – woensdag 6 juli 
Biennium 2016-2018 Goals 

Zonta International President 2016-2018 Sonja Hönig Schough presenteerde de 2016-2018 Biennial Goals, die een 
leidraad zullen zijn voor Zonta International voor de komende twee jaar.  The Biennial Goals focussen op vijf 
gebieden: goede ervice, effectieve advocacy, gezond en groeiend membership, effectvolle resources and Zonta's 
Centennial Anniversary in 2019. Je vindt de doelen en een uitgebreide beschrijving ervan op de ZI website en in de 
bijlage bij dit document. 

 

ISP & ZISVAW Projects and educational Programs Proposals 

De keuze van de fundraising doelen van biennium 2016-2018 is gebaseerd op onderzoeken van de UN naar de 
situatie in landen ten aanzien van de ernst van de problematiek, het commitment van lokale en nationale overheden 
en of ‘het verschil gemaakt kan worden’. Doelen richten zich op autonomie en zelfvoorziening.  

 



Let us learn Madagascar 

In 2015 zijn door de UN, waar ZI ook rechtstreeks invloed heeft, 17 Sustainable Development Goals aangenomen 
(SDG’s). Ze zijn bedoeld als start van een lange reis die in 2030 hopelijk leiden tot een wereld van meer gelijkheid en 
minder geweld. Het is de moeite waard deze doelstellingen op te zoeken op internet, het is inspirerend te lezen. 
Vooral Goal nr 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls zal ons, als Zontians, aanspreken. 

Voor de landen die het meest kwetsbaar zijn en de 
hoogste percentages kinderen hebben die niet 
naar school kunnen zijn de volgende doelen 
geformuleerd:  

1. Reaching out of school children 

2. Expanding girls’education – dit doorbreekt de 
armoede cirkel. 

3. Improving Learning outcomes 

In samenwerking met het UN Childrens fund stelt 
Zonta International voor om Project Let us Learn Madagaskar te steunen; een integral programma voor adolecente 
meisjes in Madagascar om hun recht op onderwijs op te eisen. Meisjes en vrouwen met een opleiding hebben 
minder kans op (te) vroege zwangerschap, kindhuwelijken, sexueel geweld, armoede. Madagaskar kent veel 
natuurrampen, dat veroorzaakt hier extreme armoede. Eén tot drie meisjes zijn zwanger voor het 18e jaar, 41 % is 
getrouwd voor het 18e jaar, 14 % staat bloot aan seksueel geweld. 

 

De volgende projecten en educatieve programma’s worden (opnieuw) gesteund: 

Project Agency Title Proposed
 USD 

ISP 

 

Towards Elimination of Obstetric Fistula and the   
Reduction of Maternal and Newborn Mortality and  Morbidity in Liberia 

1,000,000 

ISP 

 

Let Us Learn Madagascar:  
An Integrated Program for Adolescent Girls 

1,000,000 

ZISVAW 

 

Initiative for Adolescent Girls in Niger:  Knowledge for Dignity 1,000,000 

ZISVAW 

 

The Future We Want:  
Creating Sustainable Foundations for Addressing Human Trafficking and Unsafe 
Migration of  
Women and Girls in Nepal 

1,000,000 

  Amelia Earhart Fellowships 700,000 

  Jane M Klausman Women in Business Scholarships 232,000 

  Young Women in Public Affairs Awards 144,000 

  Rose Fund                      
300,000  

  Total US$5,376,000 

 
 



Celebrating membership successes 
De laatste dag van de conventie startte met een membership viering. International Membership Committee 2014-
2016 Chairman Annette Binder presenteerde haar rapport over membership, gevolgd door een update over Z en 
Gouden Z clubs van Lori Robinson.  
Het International Membership Committee eerde daarna individuele Zontians en Zonta Clubs om hun inspanningen 
om leden te werven. Brons, zilver en goud werd uitgedeeld voor de hoogste prestaties op dit vlak, maar ook waren 
er ovaties voor clubs die meer dan 4 leden hadden geworven in de afgelopen twee jaar. Ook ik mocht staan om dit 
applaus te ontvangen voor onze Utrechtse club, die in 2014 4 nieuwe leden verwierf. 

 
Meritorious Service Awards presented 
Twee Zontians ontvingen de Meritorious Service voor hun exceptionele inzet voor Zonta International: Past 
International President en 2014-2016 International Advocacy Chairman Margit Webjörn en Past International 
Director en District 3 Gouvernor Carol Beaver.  
 
Next Convention: Yokohama in 2018 
District 26 Zontians verwelkomden ons voor de 64ste Zonta International Convention in Yokohama, Japan, in 2018. 
 
2020 Zonta International Convention  
Chicago, Illinois, USA, is de locatie voor de 
65ste ZI Convention in 2020. 
 
Foundation at Convention 
Tijdens de Conventie is een bedrag van 
US$169,357 opgehaald; een mooie start!  
Top3 donerende districten: 

District 26: US$15,134 
District 21: US$10,096 
District 28: US$6,806 

Fotografie 
De officiële foto’s van de Conventie kun je 
downloaden tot 1-11-2016: 
www.gdphoto.fr 
Login: GD34-Zonta, Password: 2016Nice 
 

Installation of the board and celebrate the new biennium  
De Zonta Conventie werd afgesloten met het gala diner, tijdens welke de officiële installatie van het nieuwe bestuur, 
de Internationale Nominating Commissie en de District Governers plaats vond.  
 

 
 



DEEL III Lezingen & Workshops 
 
De meeste key note speakers hebben een verslag op de website geplaatst. Hier lichten we er één uit.  

 

Amelia Aerheart Fellowship 
Chairman van de AE Award 2014-2016 ZI Commissie Holly Anderson vertelt dat de AE Awards in het afgelopen 
bienium aan meer dan 1000 vrouwen is uitgereikt, verdeeld over 19 verschillende landen. Dit jaar ontving de AE 
Commissie 121 aanmeldingen. De cie wenste dat zij meer dan 35 Awards uit had mogen rijken dit jaar. Anderson is 
veel jaren voorzitter van de internationale AE commissie geweest en weet te vertellen dat de kandidaten steeds 
talentvoller worden. Vijf van hen zijn lid van ZI geworden.  

Winnaar van de AE Award Camille Bilger (via D27 club Strasbourg, Frankrijk) 

Bilger onderzoekt aspecten van de ontwikkeling van vliegtuigen en richt zich nu op het verbeteren van het 
verbrandingsproces, met als doel een efficiëntere en schonere verbranding van vliegtuigmotoren te ontwikkelen. Zij 
onderzoekt met computersimulaties wat er gebeurt met de brandstof na inspuiting (combustion)– om te begrijpen 
hoe de vloeistof beweegt.  

Met behulp van de Award volgt zij in de UK een Master in Astrophysics, hiervoor volgde zij al een master in 
‘Combustion Technologies’, gefinancieerd door de Airbus Group. Haar doctoraat wordt gesponsord door Rolls Royce. 
De presentatie van Bilger maakt duidelijk dat zij haar prijs dubbel en dwars verdiend heeft; zij is enorm talentvol en 
gedreven en zal het in haar expertise ongetwijfeld ver schoppen én wellicht ook van grote betekenis kunnen zijn 
voor de aanpak van de milieuvervuiling. Een droom-rolmodel! 

 

 

Ontmoeting met de Awardwinnaressen op zaterdagmiddag 2 juli: AE, YWPA en JMK! 

 

¾ Een interessante lezing over de toekomst van Zonta: “The Future of Zonta” Keynote Speech by Carolyn 
Hannan | pdf    http://www.zonta.org/Portals/0/Membership/Events/Convention2016/Final%20Present
ations/The%20Future%20of%20Zonta.pdf?ver=2016-07-14-093612-927   (12 A4-tjes)                                 

 

 



 Workshop: Tips and Tricks for the president 
De Chair van de Outgoing Leadership Commitee: Jacqueline (1994 – 1998 Gouvernor) gaf een hele berg leiderschap 
tips die ik stuk voor stuk heel erg bruikbaar vond! Ieder die ambities heeft ooit voorzitter van Zonta te worden of 
erin geïnteresseerd is mag dit verslag bij mij opvragen. Hier volsta ik met de tips die mij het meest opvielen: 

¾ Zeg nooit: “we doen het altijd zo…” 
¾ Inspireer: met visie, steun en coach de leden, communiceer effectief, wees integer 
¾ Bedenk nieuwe oplossingen voor oude problemen!  
¾ Werk samen met andere clubs of organiseer intervisie voor presidenten van je area (ik ben van plan deze 

tip op te pakken!) 
¾ Documenten die je nodig hebt als president zijn: de Club manual, Huishoudelijk reglement en statute 

van je club (Gouverning documents), International President’s Goals, ZI website, District & club tools, 
Club Bylaws & Policies and procedures – deze staan inmiddels allemaal op de ZI website; voor alle leden 
in te zien! Alles kan in het NL vertaald worden op de site. 

¾  Elke meeting a 5 minuten: wat is nieuw op de website – deel de info die er is, somehow 
¾ Laat de secretaris elect en penningmeester elect zitting nemen in het clubbestuur – dan komt men er 

langzaam in 
¾ “You can’t fail, you can only learn” en bedenk je altijd: “Zontians will help you” 
¾ Des te meer je openlijk deelt, des te meer je een ‘leiderschapstrainer’ wordt – ieder clublid is een 

potentiele volgende president, iedereen leert iets van jou 

 

Workshop: Counsel of Europe 
De workshop over het Raad van Europa was interessant. Centraal staan Human Rights, Democracy en the Rule of 
Law. Dwz dat corruptie, terrorisme en cibercrime ten zeerste worden afgewezen. In april 2016 heeft de Instanbul 
Conventie plaats gevonden. Daar is geweld tegen vrouwen en domestic violence als speerpunt vastgesteld. 

 

  



DEEL IV: Tips voor de lezer 
Wanneer je je als bestuurder of commissielid wilt beraden op het komende biennium, is het handig de artikelen te 
lezen van de Conventie pagina op de site van ZI die te maken hebben met het thema van de cie waarin je je wilt 
verdiepen. Er is bijvoorbeeld een presentatie en pdf over Advocacy, maar ook over Service, over Membership en 
over Fundraising en Risicomanagement (wat als je je doelen niet haalt). 

Aanraders voor wie zich na dit verslag meer wil verdiepen in de ZI website en de internationale organisatie van 
Zonta: 

1. Info over de website. Google: Zonta.org en log in op My Zonta. (Inloggen op My Zonta, bijv.: Usersname: 
CMeijerman, Password: zontalidnummer <zonta123456>, User ID Number: 123456.  

Indien toch problemen: webmaster@zonta.org of rechtstreeks naar Scott: spotter@zonta.org 

Meteen als je ingelogd bent naar beneden scrollen dan zie je onderaan in het groen/blauwe vlak: Useful 
links en als laatste: "Welcome to the new zonta.org video" 

Dit filmpje heeft Marie José ze woensdagochtend 6/7 vol trots getoond. Pr. was een van haar speerpunten 
dit Bienium. 

2. De bylaws: Klik op Convention Materials, daar vind je de nieuwe International Bylaws, daaronder de 
correcties van de Bylaws 2014 

3. Bekijk de video’s! Bijvoorbeeld welcome to the 2016-2018 Biennium: Presentatie video van Sonia Hönig 

4. Convention speeches and presentations, nb: 

“The Future of Zonta” Keynote Speech by Carolyn 
Hannan | pdf    http://www.zonta.org/Portals/0/Membership/Events/Convention2016/Final%20Presentations/T
he%20Future%20of%20Zonta.pdf?ver=2016-07-14-093612-927   (12 A4-tjes)                                 

5) 2014-2016 International President's Report 
|  pdf   http://www.zonta.org/Portals/0/Membership/Events/Convention2016/Final%20Presentations/Internatio
nal%20President%20Report.pdf?ver=2016-07-15-130253-770 (9 slides) 

5a) In de witte balk klik op Media&News dan verschijn een dikke groen gekleurde balk met links boven Zonta 
Magazine. Klik op June 2016 

https://issuu.com/zontainternational/docs/june2016zontian?ff=true&e=2259762/36564605 

 



 

 

 

 

 

 

 


