Beste dames,
Beste Liberale Vrouwen lid of sympathisant,
Ook dit jaar nodigen we jullie graag uit op onze Algemene Vergadering, en dat met een
fantastische gastspreker: niemand minder dan premier Alexander De Croo!
Alexander De Croo heeft zich al meerdere malen bewezen als voorvechter van vrouwenrechten
en gendergelijkheid. En dat niet alleen bij ons, maar ook op het internationale toneel. Daarom
zijn we vereerd hem te verwelkomen als gastspreker.
De keuze om ook dit jaar de Algemene Vergadering digitaal te laten doorgaan, was zeker geen
gemakkelijke
Desalniettemin hopen we hier toch een even geslaagde editie van te maken als vorig jaar. En
zoals we al vaak zeiden: in de zomer plannen we jullie absoluut fysiek uit te nodigen op een
groot feest voor ons 50-jarig bestaan!

Programma
11u00
Premier Alexander De Croo over gendergelijkheid en de weg ernaar toe
Inschrijven kan t.e.m. 7 maart 2022 via onderstaande link. Na je inschrijving
ontvang je een bevestiging en de dag voor de AV sturen we je de Zoom link om deel
te nemen.
Klik hier om je in te schrijven voor de AV op zaterdag 12 maart

.
We starten ons programma met een bezoek aan:
DE VERNIEUWDE KRINGLOOPWINKEL
Brugsesteenweg 44 te Roeselare
Dinsdag 22 maart 2022 om 14.30 u
De winkel werkt hard aan een duurzame wereld.
Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, dragen we zorg voor
het milieu én creëren we sociale tewerkstelling.
Alle producten van De Kringwinkel hebben een verhaal, net als iedereen die bij
ons in dienst is. De inkomsten uit onze verkoop gebruiken we om meer dan
4500 mensen die weinig of geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt een
passende job te geven.
Tegelijk redden we zo een heleboel spullen van de afvalberg. Onze mensen
ontvangen herbruikbare spullen of halen ze gratis op, sorteren of repareren ze en
geven ze een mooi plaatsje in onze winkels. Wat levert dit op? Heel veel. In
totaal zamelen de kringloopcentra in Vlaanderen jaarlijks 75.000 ton goederen
in.
Na de rondleiding kunnen we genieten van een koffie met een lekker stuk taart.
Voor deze activiteit vragen we een kleine bijdrage van 5 euro te betalen via ons
rekeningnummer: BE40 7360 7436 9803 ten laatste tegen 18 maart.
CORONA – We hanteren de coronamaatregelen die op dat moment van kracht
zijn.

De mensen die niet aanwezig waren op ons etentje hebben we onze jaarkalender
hierbij gevoegd.
Bedankt aan de leden die hun lidgeld hebben betaald voor de overige nog eens
ons rekeningnummer:BE40 7360 7436 9803 voor storting van 10 euro met
vermelding van jullie meisjesnaam.

De provinciale voorzitter en het bestuur van de Liberale Vrouwen WestVlaanderen nodigen u op donderdag 21 april 2022 uit voor:
een bezoek aan de Senaat en aan de tentoonstelling "Vrouw en senator, een
uitdaging: 100 jaar vrouwen in de (Belgische) politiek",
voorafgegaan door een lunch in het restaurant van het federaal parlement

Marie Janson (1873 - 1960) was de eerste vrouw die in de Belgische Senaat
zetelde. Op 28 december 1921 legde ze de eed af als gecoöpteerd senator en was
daarmee de allereerste vrouw in het Belgische parlement, 27 jaar voor de
invoering van het vrouwenkiesrecht in 1948.
Ter gelegenheid van deze honderdjarige verjaardag organiseert de Senaat een
tentoonstelling over 100 jaar vrouwen in de Senaat en in de (Belgische) politiek.
De bezoeker kan een terugblik verwachten naar de tijd van Marie Janson, maar
ontdekt ook welke andere vrouwen het verschil maakten in ons halfrond.
Hedendaagse politica's vertellen ons wat het betekent om vandaag een vrouw te
zijn in de politieke wereld.
Indien haar agenda het toelaat, zal de Voorzitter van de Senaat, mevrouw
Stéphanie D’Hose, ons verwelkomen en rondleiden.

Praktische info:
DATUM:

donderdag 21 april 2022

UUR:

We verzamelen om 11:30 u in lokettenzaal van Centraal
station te Brussel.
- vertrek trein uit Brugge naar Brussel om 10:09 u
- vertrek trein uit Kortrijk naar Brussel om 10:12 u
- vertrek trein uit Roeselare via Kortrijk naar Brussel
om 9.44 u verzamelen in station te Roeselare om 9.20 u.

LUNCH:

We lunchen om 12 uur, in het restaurant “Moniteur” van het
parlement, Leuvenseweg 72 in Brussel. De lunch bestaat uit
een aperitief, een voorgerecht, een hoofdgerecht en een
dessert met aangepaste dranken.

KOSTPRIJS :

€32 p.p. (bezoek aan de tentoonstelling is gratis)

Deze activiteit is enkel voor leden gezien het aantal deelnemers beperkt is. Best
dus vlug inschrijven bij penningmeester Lorie Goethals:
GSM 0496/03.51.98
E-mail: lorie.goethals@telenet.be
Te vermelden bij de inschrijving : uw afdeling met de vermelding van je
voornaam EN familienaam. Gelieve dit niet te vergeten want dit is een vereiste
van de dienst protocol van de Senaat.
Betalen kan op rekening van de Liberale Vrouwen West-Vlaanderen BE 37
0682 0154 6728.
CORONA – We hanteren de coronamaatregelen die op dat moment van kracht
zijn.

Dit zijn de activiteiten voor maart en april.
Hou jullie agenda zeker vrij voor onze bezoeken in mei en juni.

Het bestuur.

De Liberale Vrouwen nationaal zijn ook lid vanTrooper.
Dit is een organisatie die de verenigingen helpen om de kas een extraatje te
geven.

Trooper

Dankzij onze supertroopers hebben
wij al € 1.035 verdiend voor onze
werking!

Bedankt allemaal om zo vlijtig te
trooperen! Ook jij kan de Liberale

Hoe werkt Trooper?

Vrouwen financieel ondersteunen
zonder zelf een euro extra uit te
geven!

1) Je gaat naar onze pagina op Trooper:

Het enige dat je moet doen is online

https://trooper.be/liberalevrouwen

shoppen! Huh? Online shoppen en geld

2) Je kiest je favoriete shop en klikt op hun

inzamelen voor de Liberale Vrouwen? Hoe

banner. De link weet dat jij ons wil steunen!*

kan dat?

3) Je doet gewoon je online-aankoop zoals
altijd, zonder een euro extra te betalen.

Wel, met de Liberale Vrouwen zijn

4) De shop betaalt een percentje aan onze

we aangesloten bij Trooper, een online

club (gemiddeld krijgen wij €5 per aankoop

winkelplatform waar je terecht kan voor al je

van €100).

online aankopen bij meer dan 300 webshops
en dat er voor zorgt dat je de Liberale

*OF: je installeert de Trooperbot, deze zal je

Vrouwen gratis steunt, zonder één euro

op de hoogte brengen wanneer je je op de

meer te betalen.

website van een Trooperwinkel bevindt.
Geld dat we hiermee verdienen zal
rechtstreeks terugstromen naar de
ondersteuning van onze afdelingen. Als
vereniging krijgen wij een overzicht van het
verdiende geld. Wij zien echter niet wie dit
heeft verzameld of wat er aangekocht werd.
Uw privacy wordt gegarandeerd.

Ga nu naar
https://trooper.be/liberalevrouwen
en Troop mee!

