
 

 

WIE ZIJN WE? 

Zonta International is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandig beroep of een functie in 

de bedrijfswereld, een instelling of vereniging zonder winstoogmerk. Zontaleden zetten hun diverse talenten in om 

mondig en actief de gelijkberechtiging van vrouwen te verdedigen. Zonta is een belangrijk professioneel netwerk 

voor al haar leden. Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en verrijkend! Zonta is neutraal, niet partij- 

of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. 

Zonta International is een NGO die in 1919werd opgericht en is uitgegroeid tot een organisatie met 29.000 leden in 
63 landen . Zonta International heeft een algemeen consultatief statuut bij ECOSOC en heeft internationale 
adviserende bevoegdheid bij UNESCO, UNICEF, ILO, UN-WOMEN, de Internationale Vrouwenraad en de Raad van 
Europa. Zonta International heeft een permanente vertegenwoordiging bij de UNO in New York, Genève en Wenen. 
 

Zonta International is wereldwijd ingedeeld in 32 districten. België en het Groothertogdom Luxemburg vormen 3 

area’s in District 27: Area 01, Area 05 en Area 06. De clubs vergaderen maandelijks en werken zelfstandig. Zij 

volgen hierbij de internationale richtlijnen. 
 

WAT DOEN WE? 

Zonta international zet zich in om economische onafhankelijkheid van vrouwen te verwezenlijken opvoeding en 

gezondheidszorg voor vrouwen te bevorderen serviceprojecten te steunen, gericht op het verbeteren van de 

situatie van vrouwen, de wereld te sensibiliseren voor geweld tegen vrouwen en jonge vrouwen aan te moedigen in 

hun studies door het toekennen van beurzen en prijzen. 

Iedere Zonta Club verzamelt fondsen door speciale acties binnen de club te organiseren. De ingezamelde fondsen 

worden deels besteed aan lokale projecten, deels aan internationale projecten, waarbij de situatie van de vrouw 

verbeterd en ondersteund wordt.  
 

BEURZEN en PRIJZEN 

Young Women in Public Affairs award  beloont jonge vrouwen (16-19j) die zich actief inzetten in de publieke 

dienstverlening. 

Jane M. Klausman – Women in Business Scholarships  motiveert gedreven jonge vrouwen die een opleiding volgen in 

business of economie en die de ambitie hebben om een carrière uit te bouwen in de zakenwereld. 

Amelia Earhart Fellowships wordt toegekend aan doctoraatsstudentes in lucht- en ruimtevaart of gerelateerde 

wetenschappen en ingenieurs- wetenschappen. 

Women in Technology Scholarship  wordt toegekend aan vrouwen die een opleiding in informatie technologie (IT) of 

een  verwant programma volgen en hierin uitmuntend potentieel tonen. 

 

 

 

 

 

Volledige informatie over Zonta en meest recente contactgegevens vindt u op onze websites: 

www.zontabelgium06.org -www.zonta-district27.org.-www.zonta.org 

https://www.zonta.org/

