
Hello, IWC Baku Members!

Dear IWC Members,

Hope you are all doing well preparing for you summer plans. This weekend

is the National Holiday in Azerbaijan for the festival of Eid alFitr, the Festival

of Fast Breaking, marks the end of Ramadan. Many of our members

celebrate this occasion. IWC BAKU had a busy end of May. We saw that at

the AGM meeting in May we saw that IWC BAKU voted in our new bylaws,

that had been emailed to everyone before. We also saw that many people

were moving or have decided to step down from roles on the board of IWC

BAKU. 

Ümid edirəm ki, bütün yaxşı planlar hazırlayırsınız. Bu həftə sonu, Ramazan

bayramının sona çatdığını qeyd edən Ramazan Bayramının bayramı üçün

Azərbaycanda Milli bayramdır. Bir çox üzvümüz bu münasibətlə qeyd edir. IWC

BAKI May ayının sonuna qədər məşğul idi. Gördük ki, may ayında keçirilmiş

AGM iclasında biz BQXK-nın yeni tüzüğümüzde səs verdiyini gördük. Biz də bir

çox insanın hərəkət etdiyini və ya BQXK-nin idarə heyətində rollardan imtina

etməyi qərara aldıq.

We hope those that are moving away like Marion Chung and Haamiyah

Stone-Drake have a great move, and enjoy their new adventures in their

next locations. 

Marion Chung və Haamiyah Stone-Drake kimi hərəkət edənlər böyük bir

hərəkətə sahibdirlər və növbəti yerlərində yeni sərgilərindən zövq alırlar.

 

http://www.iwcbaku.com


Alison Best decided to step down as President of IWC Baku this month,

June 2018 to spend more time with her family and children. According to

the Bylaws/Constitution, Rajani Chandra-D'Mello as Vice-president will take

over to facilitate another election for IWC Baku at the September coffee as

no one has come forward to step up as President as of yet. Please if you are

interested in helping and becoming part of the IWC Board please contact

Rajani at rajanichandradmello@gmail.com or by What's App chat at +994

503569393. 

Alison Best bu ay, 2018-ci ilin iyun ayının IWC-nin prezidenti kimi ailəsindən və

uşaqlarından daha çox vaxt sərf etmək qərarına gəldi. Konstitusiyaya əsasən

Rajani Chandra-D'Melo vitse-prezident kimi sentyabr ayının qəhrəməsində IWC

Baku-a alternativ seçki keçirməyi bacaracaq, çünki heç kim hələ prezident kimi

inkişaf etməyəcək. Xahiş edirik IWC-nin İdarə Heyətinin tərkibinə daxil olmaq və

köməkçi olmağı istəyirsinizsə, Rajani ilə əlaqə saxlayın,

rajanichandradmello@gmail.com ünvanına və ya Nə Şikayətlə söhbət edə

bilərsiniz? +994 503569393.

In May, Alison Best and Senem Karimova traveled to New York and

Washington, DC together to attend the 15th Biennial WCI International

Conference in Washington, DC: Educating Women: Changing the World.

This was Alison Best's last official commitment to IWC BAKU as President.

The Next conference where any member of any associated club can join will

be in May 2020 in Jakarta, Indonesia with a sister club hosting us there

then. 

May ayında Alison Best və Senem Karimova Vaşinqtonda keçirilmiş WCI

Beynəlxalq Konfransında iştirak etmək üçün Nyu-York və Vaşinqtona yola

düşüb: Qadınları öyrətmək: Dünyanı dəyişdirmək. Bu, Alison Best'in IWC BAKI-

a prezident kimi son vəzifəsi idi. Əlaqədar klubun hər hansı bir üzvü iştirak edə

biləcək növbəti konfrans 2020-ci ilin may ayında İndoneziyanın Jakarta

şəhərində olacaq.

IWC Baku became an international member of WCI (Welcome Club

International) last year and continues to be a member. We love interacting

with this group internationally. For those of you moving to other places in

the world I urge you to please look at the Sisters Club News as there is 23

clubs around the world that you could join in your next location if you might

want. 

IWC Baku keçən il WCI (Welcome Club International) beynəlxalq üzvü olub və

üzv olmağa davam edir. Bu qrupla beynəlxalq səviyyədə əlaqə yaratmağı

sevirik. Dünyadakı digər yerlərə hərəkət edənlər üçün, Sister Club News-a baxa

bilərsiniz, çünki dünyanın hər yerində 23 klub var ki, istədiyiniz yerdə növbəti

yerə qoşula bilərsiniz.



For all the news and updates please look at WCI's Website:

www.wciclubs.org, you can access this page as a member by using our

login, and you can download the Sister Clubs News, or check out their blog

from there. 

Our Login: IWC-Baku 

Password: Friendship85 

http://www.wciclubs.org/Memberclubs/wp-

content/uploads/2018/05/SCN_2018_05_Spring.pdf 

Bütün xəbərlər və yeniləmələr üçün WCI-nin səhifəsinə baxın:

www.wciclubs.org, giriş səhifəmizi istifadə edərək bu səhifəyə üzv ola bilərsiniz

və Sister Klublar Xəbərlərini yükləyə və ya onların blogunu buradan yoxlaya

bilərsiniz.

For all of those staying and would like to stay informed about what is

happening. Updates for Charity visits and events throughout the summer

will posted through the IWC Baku Facebook, or please What's App Chat to

of one the current board members. Most of our events will start up again at

the beginning of September with the September Coffee/ Elections then, as

most people are busy with their families and summer holidays. 

Qalanların hamısı üçün nə baş verdiyini məlumatlandırmaq istəyirik. Xeyriyyə

səfərləri və yay mövsümü üçün tədbirlər yenilənməsi IWC Baku Facebook-da

təqdim olunacaq və ya mövcud idarə heyətinin üzvlərindən birinin App Chat-a

müraciət edin. Çoxu bizim ailələrimiz və yay tətilləri ilə məşğul olduğundan

sentyabr ayının başında Sentyabr Qəhvəsi / Seçkiləri ilə yenidən başlayacağıq.

Hope you all have a wonderful summer & look forward to seeing you all

again in September! 

Ümumiyyətlə, bütün gözəl bir yaza ümid edirəm və sentyabr ayında hamınızı

yenidən görməyə ümid edirəm!

Kind Regards, 

IWC Baku Board



Please find below the last financial statement of May 2018. Haamiyah

prepared this last one, but as she is leaving if you have any questions or

concerns please contact Rajani, Vice-President of IWC Baku. 

Xahiş edirik May 2018-ci ilin son maliyyə hesabatını aşağıda tapa bilərsiniz.

Haamiyah bu sonuncu hazırladı, amma hər hansı bir sualınız və ya

narahatlığınız varsa, buradan çıxdığınız zaman IWC Baku vitse-prezidenti Rajani

ilə əlaqə saxlayın.

Kind regards, 

IWC Baku Board
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