
 
 
Beste Senator, 
 
 
We zijn blij u in 2015 van dienst te mogen zijn met als thema “Generations connect!”.  
“Generations connect” binnen JCI Senate Belgium want we merken dat ons imago bij veel jonge 
senatoren kan verbeterd worden. Door een variatie aan evenementen aan te bieden waarin alle 
generaties zich kunnen terugvinden en door meer te communiceren, hopen we een juister beeld 
te scheppen van onze actieve vereniging ☺. Een vertegenwoordiging van “jong-senatoren” in de 
Raad van Bestuur dit jaar zal zeker bijdragen aan deze missie. Maar geen nood, we laten geen 
bestaande tradities verloren gaan. 
“Generations connect!” ook met de nog actieve leden.  Zeker tijdens dit feestjaar naar aanleiding 
van het 100-jarig bestaan van JCI. Wat en hoe moet nog verder uitgewerkt worden met de hele 
JCI familie dus aarzel niet om uw suggesties naar mij door te sturen en dank aan de senatoren die 
dit reeds gedaan hebben.  Op onze eerste AV in Gent komen we er op terug met meer details. 
Wegens het evenement Urban Trail Run in Gent op 29/03 hebben we onze Mid Year 
moeten uitstellen. Gelieve de nieuwe datum van 18 april in uw agenda te noteren (overdag). 
 
En mag ik het nog eens hebben over uw vrijwillige bijdrage aan de vzw JCI Senate Belgium? 
Wij danken uiteraard alle senatoren die de lokale afdelingen op gelijk welke manier 
ondersteunen. Maar weet u dat 60% van ons werkingsbudget rechtstreeks of onrechtstreeks naar 
de actieve leden terugvloeit? Zonder uw bijdrage is het echter niet meer mogelijk deze missie te 
volbrengen dus we hopen u ook dit jaar te kunnen motiveren € 50 of meer te storten (een faktuur 
is verkrijgbaar). Voor sponsoring hebben we eveneens verscheidene opties voorzien. Verdere 
details kan u steeds op onze website terugvinden of u kan uiteraard ook rechtstreeks met mij 
contact opnemen en ik bespreek dit graag samen met u. 
 
We maken er dit jaar samen een leuk jaar van en hopelijk tot 18 april op ons Mid Year Event (de 
uitnodiging volgt de komende dagen) in Gent. 
 
 
Met JCI-groeten, 
 
Sonja 
 
Sonja Van Acker 
2015 President JCI Senate Belgium vzw 
“Generations Connect!” 
  
 
 



 
Registrations for JCI WC2015 are open! Early Bird fees end 20/02. 
For details, click on the picture below for the Belgian Delegation’s Newsletter 

 
In case the link does not work, copy the following address in your browser: 
http://us9.campaign-archive1.com/?u=b215958b8e7d137fd8d61b609&id=dd97b67ba1 
 
 
New Date! JCI Senate Belgium Mid Year Event – 18 april 2015 
 

   
 
 
Agenda 2015: 
 

Datum/Date  EVENEMENT 

24-01-15  New Year's Event - JCI Senate Belgium  Brussel Bruxelles 

18-04-2015  Mid Year Event - JCI Senate Belgium  Gent Gand 

29-30/05/2015  JCI Assisses Durbuy Durbuy 

03-06/06/2015  JCI European Conference 2015  Istanboel Istanbul 

05-06/06/2015  Vlaams Congres 2015 -  JCI Vlaanderen Leuven Louvain 

18-06-15  Staines Memorial Day Londen London 

27-06-15  Summer Event - JCI Senate Belgium ? ? 

18/09-

20/09/2015 

 

National Convention 2015 - JCI Belgium Aalst Alost 

03-08/11/2015  JCI World Congress 2015 Kanazawa, Japan Kanazawa, Japon 

11-12-15  JCI Active Citizen Day ? ? 

Ook Proximity Events zijn in de maak...  

18/04/2015 - « GENERATIONS CONNECT ! »  
- Algemene Vergadering 
- Parallel partnerprogramma 
- Netwerkreceptie met presentatie van Jonge 

Ondernemers in Gent 
- Culinaire ontdekkingen in Gent 

Start om 10h00 -  meer info volgt gauw! 


