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‘Touch a heart’ 
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colofon  DOOR HENRIËTTE SCHWENCKE-BOODT

Van de hoofdredacteur 
Het nieuwe Inner Wheel 
jaar is weer aangebroken 
en in de redactie van de 
Kroniek heeft de gebruikelijke 
verschuiving plaatsgevonden. 
Dit jaar is het de beurt van 
de redacteur D60 om het 
hoofdredacteurschap te 
vervullen. Wat ik met plezier 
zal doen. We hebben een 
leuke, gemotiveerde redactie. 
Dat is op de foto wel te zien. 
Er is alleen één ding dat ons 

plezier wat verknoeit: Ik heb nog steeds geen opvolger voor het redacteurschap van D60. Dat is ook 
op de foto te zien. Wie, o wie, wil deze vacature invullen? IW D60 bestaat uit meer dan 800 leden. 
Er moet toch wel iemand zijn die deze echt leuke taak op zich wil nemen. Inner Wheel is een groot 
netwerk, wereldwijd, en met de huidige social media wordt dat netwerk steeds toegankelijker. In 
dit nummer uitleg van de stappen die Inner Wheel op dit digitale pad zet. Dan nog een praktische 
mededeling: Het blauwe ledenboekje zal voortaan niet meer elk jaar in papieren vorm verschijnen. 
Alle adresgegevens zijn nu te vinden op www.innerwheel.nl na intikken van het wachtwoord.
Rest mij nog te zeggen dat we ons best gedaan hebben een interessante Kroniek in elkaar te zetten 
en Margje Markerink, onze vorige hoofdredacteur, te bedanken voor de leuke samenwerking van 
het afgelopen jaar en haar succes te wensen als webmaster en lid van de PR commissie.

Touch a Heart
Een kleine bloemlezing uit de speech van de eerste Afrikaanse  
IIW president Oluyemisi Alatis.  
‘Touch a Heart’ gives birth to kindness, being generous with your time, 
money, resources and willingness to help. Your true wealth is the good 
you do in the world. Be kind with your words. Words spoken are like 
a broken egg, you cannot take them back. Be careful your words do 
not hurt your heart and the heart of others around you. ‘Touch a 

Heart’ applies to our relationship with other people, animals, plants, and the Earth. It may 
be offering a helping hand, patiently waiting your turn, returning a phone call or favour, or 
even cheerfully responding with a smile. You can touch a heart by listening, not necessarily 
giving advice, just listening to someone pouring emotions out, with patience. Giving 
someone a pat on the back, a warm hug, when there is no one to acknowledge, can give 
the courage to move a mountain. ‘Touch a Heart’ is more than a philosophy of mind, it is a 
philosophy of the Spirit’.
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Agenda Algemeen
•  BOB dag   22 september 2016 in Schoonhoven 
• ALV  5 november 2016 in Nijkerk
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Column
    DOOR MARLIES BOSCH, FOTOREDACTEUR

Een feestje
Alhoewel ik Amsterdamse van geboorte 
ben, had ik de jaarlijkse Grachten Parade 
slechts op de televisie gezien en nooit in 
het echt. Dit keer was ik van de partij, 
en dat op een bootje waarin een aantal 
mensen zich uitbundig had uitgedost. Een 
van hen gooide op een gegeven moment 
haar topje uit, omdat de verschillende 
boten die voorbij kwamen, vooral op 
vrijheid waren gericht. Terwijl de boten 
langs voeren viel het me op dat de mensen 
op de schepen zonder uitzondering, homo, 
lesbo of hetero, hun aandacht juist op 
haar richtten en allerlei gebaren maakten.
Ik stond ernaast. In een decent jurkje, 
maar daaronder zonder borsten. Die ben 
ik al dik twaalf jaar kwijt. Ik ben me ervan 
bewust, maar ik denk er niet vaak aan en 
ben in feite iedere dag blij dat ik nog leef.
Maar door de gebaren van de mensen 
op de boot werd ik me er ineens van 
bewust hoezeer de maatschappij gericht 
is op het hebben en vaak ook tonen 
van borsten, en dat er niemand stil bij 
staat dat een groot percentage van alle 
vrouwen er een of twee moeten missen. 
Toen kwam de boot met de transgenders 
voorbij, waarbij duidelijk te zien was dat 
zij die van vrouw man werden, littekens 
hadden die verdacht veel lijken op die van 
mij. Ik moest de neiging onderdrukken 
om ook maar gewoon mijn jurk uit te 
trekken om te laten ZIEN wat er met een 
vrouwenlijf gebeurt dat met borstkanker 
te maken krijgt. Dat ik het uiteindelijk niet 
heb gedaan, had niets met schaamte te 
maken: uiteindelijk heb ik in een fotoboek 
(‘het leven van mijn borsten’) mezelf al 
jaren geleden aan de wereld getoond 
om het taboe van onzichtbaarheid 
te doorbreken. Slechts het feit dat ik 
ineens ontdekte dat er in de boot aan de 
overkant van de Prinsengracht de halve 
middenstand van mijn dorp Zuidhorn zat, 
weerhield me ervan…
Het boek is overigens nog steeds bij mij te 
krijgen!

 DOOR FRANCINE BEIJ, LANDELIJK PRESIDENT

Verslag van de 10e IW European 
Meeting in Varese, Italie, juli 2016

Samen met Marian Telligen heb ik als Natio-
nal Representative de Europese vergadering 
bijgewoond. Het is een enthousiaste groep 
IW leden, dit jaar afkomstig uit 17 verschil-
lende landen en, samen met 13 partners, 
bestaande uit meer dan 50 personen.
Op donderdag 7 juli worden we welkom 
geheten, en spreekt de burgemeester ons 
tijdens het diner kort toe. Het echte werk 
gaat pas op vrijdag 8 juli starten, nadat de 
Constitutional Chairman, Phyllis Charter uit 
Engeland, de notulen van vorig jaar heeft 
voorgelezen. De delegatieleden stellen zich 
voor; er zijn jonge nieuwe clubs/landen bij. 
Ieder land geeft het aantal clubs en ledental 
door en doet verslag van de Happier Projects 
Creating Better Lives. Voor Nederland noe-
men we het project Prinses Maxima Centrum 
voor kinderoncologie. De berichten uit de 
andere landen zijn herkenbaar; er is sprake 
van vergrijzing en er blijkt weinig interesse 
te zijn voor de internationale aangelegenhe-
den. Wat hieraan te doen? Nederland brengt 
een aantal vragen ter discussie: Hoe kunnen 
we voorkomen dat India, als sterkst groeiend 
IW land, de overhand krijgt in het Interna-
tionale Bestuur, met als mogelijk gevaar dat 
zij de voor ons zo belangrijke hervormingen 
die nodig zijn om als organisatie te groeien, 
kunnen tegenhouden. Hoe kunnen wij onze 
clubs doordringen van het belang van het 
uitbrengen van hun stem? Nederland stelt 
een proposal voor waarin wordt verwoord 
dat de 5 leden van het Internationale Be-
stuur niet uit hetzelfde land mogen komen. 
Het bestuur moet een afspiegeling zijn van 

alle werelddelen en continenten waar In-
ner Wheel clubs heeft, en dat wordt door 
iedereen onderschreven. Griekenland biedt 
als eerste aan onze proposal in Melbourne 
te ondersteunen. Charlotte de Vos arriveert 
op zaterdag en doet verslag van de ver-
kiezingen met getallen om aan te geven 
dat Europa nog steeds groter is dan India, 
maar dat we als eenheid moeten stemmen; 
eigenlijk precies waar de discussie de vorige 
dag over ging. Zij oppert de mogelijkheid om 
de Nordic Rally en de Ralley Charlemagne 
samen te voegen tot een Europese Rally, 
waarop Marian vraagt waarom ze niet met-
een doorpakt naar een Europese Conventie 
met een Europese Board, met mogelijk een 
versimpeling van de structuur als gevolg? 
Dit voorstel wordt breed omarmd, maar er 
blijken toch nog wel wat haken en ogen aan 
te zitten. “Of course it is easier said than 
done, but it is more than worth to work 
on it. Is the European Meeting not a think 
tank? I hope we will be able to be UNITED in 
Europe”, aldus Charlotte de Vos. We bekijken 
een promotievideo voor de Conventie in 
Melbourne die 11-14 april 2018 gehouden 
wordt, en landen geven mooie voorbeelden 
van projecten waaruit blijkt dat er in Inner 
Wheel veel vanuit het hart gewerkt wordt. 
Evenals vorig jaar doet Sissel Michelsen 
(Noorwegen) emotioneel verslag van Female 
Genital Mutilation (FGM). Ze gaat onderzoe-
ken hoe zij dit als project op de conventie in 
Melbourne op de agenda kan krijgen. Gabi 
uit Oostenrijk is in India geweest bij de Con-
ferentie in Kolkata. India heeft 37.000 leden 
in 27 staten en districten met 29 talen. Hoe 
bereiken zij die eenheid die in Europa nog zo 
wordt gemist? Tijdens de vergadering wordt 
een denktank samengesteld waarin Marian 
als vertegenwoordiger van Nederland gaat 
meewerken aan plannen om de Europese 
inbreng in het overkoepelende Internationale 
Bestuur te behouden. Al met al is het een 
vruchtbare bijeenkomst geweest: Het idee 
voor een verenigd Europa is omarmd, een 
voorstel voor FGM als sociaal project wordt 

uitgezocht en de Nederlandse proposal zal 
worden ondersteund. Er is minder behoefte 
aan een volgende European Meeting met 
alleen discussie over statuten en proposals. 
Waar we voor staan; daar moet de discus-
sie over gaan! Hierdoor wordt de interesse 
in internationale vraagstukken vanzelf 
interessanter voor alle leden van de clubs. De 
volgende vergadering in Europees verband 
zal gehouden worden in Aalburg (Denemar-
ken) van 7 t/m 10 september 2017.
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 DOOR MARGJE MARKERINK, OUD HOOFDREDACTEUR IW KRONIEK

Impressie Bestuursoverdracht  
Landelijk Bestuur IW Nederland 
Op 2 juli kwamen zo’n 52 personen naar Muse-
um MORE te Gorssel. Nina Kalt stond ons al op 
te wachten met een heerlijk welkomstdrankje. 
Na de koffie gingen we naar boven, waar de 
bestuursoverdracht zou gaan plaatsvinden. 
Nina heette ons nogmaals welkom, in het 
bijzonder Metje Hanekamp en Ida Dubbeldam. 
Zij vertelde dat dit prachtige museum, dat als 
thuisbasis fungeert voor de grootste collectie 
Nederlands Realisme, het voormalig gemeente-
huis van Gorssel was.
Zij had een korte terugblik op haar eigen be-
stuursjaar en ging toen over tot het bedanken 
van de volgende IW leden (zie foto’s): Annette 
Roosendaal (Extension cie, niet aanwezig), 
Yolande Goedhart (Pr-cie, webmaster), Margje 
Markerink (Kroniek), Letty van Hooff (SIN), 
Anneke Kluijver (als secretaris vele jaren hèt 
gezicht van IW NL), Marijke van der Meijden 
(Past president LB), Janinka de Beer (Board 
Director IIW), Fenny Kloosterziel (Penningmees-
ter LB). Voor allen had ze een bos bloemen en 
sommigen kregen ook een cadeau van Nina 
met een Italiaans accent. Hierna nam zij af-
scheid van Tatjana Bieze (president D56), Judith 
van Essen (president D58) en Nieke Aalders 
(president D60). Hierna riep zij haar opvolg-
ster Francine Bey naar voren. Zij bedankte haar 
voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar 
en wenste haar veel succes in haar bestuursjaar. 
De bestuursketting werd Francine omgehangen 
en ook de IW speld werd uitgereikt.
Hierna kwam Francine meteen aan het woord. 
Zij bedankte op haar beurt Nina voor het 
afgelopen jaar en wenste haar veel succes in 
haar nieuwe functie in de Extensioncommissie. 
Speciaal voor Nina had zij een zilveren broche 
laten maken met een gele en blauwe veer, om-
dat zij vond dat Nina een ‘pluim’ verdiend had! 
Ook kreeg zij een fascinator in de IW kleuren, 
die alle leden van IW Schoonhoven droegen 
tijdens hun 55-jarig jubileum. Met trots stelde 
Francine haar IW bestuur 2016-2017 voor, dat 
als jaarmotto ‘ONT-MOETEN’ heeft gekozen. 
Het eigen motto van Francine is ‘GEWOON 

DOEN’. Natuurlijk werden de dames van alle 
kanten gefotografeerd. Francine sloot haar 
toespraak af met de woorden van Ina Visser 
(charter- en erelid van IW Schoonhoven), die zij 
lang geleden uitsprak toen zij president van de 
club werd: “I shall pass through this world but 
once. Any good thing therefore that I can do 
or any kindness that I can show to any human 
being, let me do it now, let me not defer it, not 
neglect it, for I shall not pass this way again.” 
(Helaas mocht Ina zelf het 55-jarig jubileum 

niet meer meemaken.)
Beneden stond een overheerlijke lunch op ons 
te wachten en daarna kon men òf het museum 
bekijken òf een wandeling in de omgeving 
maken. Hierna volgde nog een afscheidsborrel 
en daarna ging iedereen weer huiswaarts. Een 
nieuw IW bestuursjaar is begonnen!
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BOB-dag in Zilverstad Schoonhoven  

op donderdag 22 september 2016 

Als je je nog niet hebt aangemeld, doe dit dan nu direct door een mailtje te sturen naar Fenny 
Kloosterziel (iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com) en maak € 39,50 over op rekeningnummer 
NL63ABNA0507689763 t.n.v. Inner Wheel Nederland te Eerbeek, o.v.v. BOB-dag 2016 
(€ 36,- voor museumkaarthouders).

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 – 10.45 uur  Ontvangst Zilvermuseum met koffie/ thee en Zilvertaartje
10.45 uur   Welkom door directeur Zilvermuseum Marcel Teheux
11.00 – 11.30 uur  Korte rondleiding Zilvermuseum
11.30 – 12.30 uur  Groep A: Workshop draadsieraad ontwerpen
  Groep B: Stadswandeling door Schoonhoven
12.30 – 13.30 uur  Zilverlounge lunch
14.00 – 15.00 uur  Groep A: Stadswandeling door Schoonhoven
  Groep B: Workshop draadsieraad ontwerpen
15.00 uur   Koffie/thee/fris in Zilverlounge Zilvermuseum

Met de trein reis je via station Gouda (en bus 197, uitstappen halte Stationsplein) of via 
station Utrecht (met bus 195, uitstappen halte Mr Kesperplein), een lange rit door het 
Groene Hart. Schoonhoven is met de auto goed te bereiken via de N210; er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid, het beste rond Stationsplein/Nieuwe Singel, 5 minuten lopen 
naar het centrum.
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 DOOR MARGJE MARKERINK, NAMENS PR-COMMISSIE 

Inner Wheel Nederland en Social Media
Volgens Wikipedia is social media een ver-
zamelbegrip voor online platformen waar 
gebruikers, zonder of met minimale tussen-
komst van een professionele redactie, de 
inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn de 
interactie en dialoog tussen de gebruikers. 
De PR-commissie maakt via social media 
nieuws van IW Nederland en IW Interna-
tional bekend bij jullie en hoopt natuurlijk 
dat dit door alle leden wordt gelezen. 
Welke social media gebruikt IW Nederland 
eigenlijk?

IW NL website: www.innerwheel.nl. Niet 
echt social media, maar wel allereerst onze 
vertrouwde en vorig jaar vernieuwde website. 
Hierop vind je alles wat je maar moet weten 
over IW Nederland: organisatie Landelijk, Dis-
tricten, alle clubs, Kroniek, JHS en ga zo maar 
door (input via webmasters). Het is mogelijk om 
met een eigen club-website gelinkt te worden 
aan de website van IW NL.  Ook kun je reclame 
voor jouw bedrijf maken via een banner op 
onze website. Vraag eens naar de voorwaarden! 
We zijn bezig om nog sneller You Tube filmpjes 
te kunnen plaatsen op onze website.

IW NL Facebook: hierop zijn berichten te 
lezen en foto’s en filmpjes te zien vanuit heel 
IW Nederland. Dit is een snelle manier van 
nieuws verspreiden en je kunt er ook op rea-
geren. Je kunt zelf jouw bericht of uitnodiging 
plaatsen op Facebook en leuke foto’s toevoe-
gen van een aktiviteit van jouw club. (Geen 
tussenkomst nodig. Let er wel op dat het 
bericht interessant is voor heel IW Nederland 
en niet alleen voor jouw eigen club, want dan 
kun je daarvoor ook een eigen Facebookpa-
gina aanmaken.)

IW NL Twitteraccount: een snelle manier om 
berichten te versturen. Ze zijn wel kort, want 
je kunt slechts 140 tekens gebruiken. Twitter 
schijnt ook vaak als ‘zoekmachine’ gebruikt te 
worden, dus als je wat zoekt, vraag het de an-
dere IW leden in het land! (Geen tussenkomst 
vanuit IW NL voor nodig.)

IW NL Linked-in: wordt momenteel opge-
start om zo ook zakelijke contacten te leggen 
tussen IW leden onderling en mogelijk in een 
steeds wijdere kring daar omheen.
De PR commissie blijft nadenken hoe wij Inner 

Wheel meer bekendheid in Nederland kunnen 
geven. Onze Power Point Presentatie is verle-
vendigd door Prezi* te gebruiken.  Steeds meer 
clubs hebben de staande IW banner besteld 
om neer te zetten, en zo bekendheid te geven 
bij plaatselijke activiteiten. Blijf in ieder geval 
ook jullie plaatselijke kranten gebruiken om de 
naam van Inner Wheel bekend te maken. 
Wie weet zijn er onder de IW leden wel super 
creatieve ideeën op het gebied van social me-
dia en verspreiden van de naamsbekendheid 
van IW Nederland. Laat het ons weten via iiw.
nl.webmaster@gmail.com.

*Prezi is een applicatie gemaakt in Adobe 
Flash Professional waarmee je online presen-
taties kunt maken. Je kunt hyperlinks, afbeel-
dingen en video’s toevoegen. Je kunt een prezi 
online gebruiken, maar je kunt de presentatie 
ook downloaden en offline gebruiken. Je 
bent daarmee tijdens je presentatie dus niet 
afhankelijk van de internetverbinding.

 DOOR ANNEKE KASPER, IW BARCHEM

6 nieuwe leden voor IW Barchem 
Sinds het verenigingsjaar 2015-2016 heeft 
IW Barchem een nieuwe ledencommissie in 
het leven geroepen. Want ook onze club had 
dringend nieuwe en het liefst jonge leden 
nodig. Deze commissie heeft echt heel hard 
gewerkt. Dat resulteerde in een mooie avond 
waarop 18 jonge dames waren uitgenodigd 
bij onze inkomend president Janny Smelt, 
tevens voorzitter van deze commissie. Alle 
ins en outs over Inner Wheel kwamen deze 
avond aan de orde. En natuurlijk werden ze 
van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende 

clubbijeenkomst. Een aantal had toch niet de 
behoefte om lid te worden van Inner Wheel, 
weer anderen konden dat niet rijmen met 
hun werk, opleiding en gezin. Maar uiteinde-
lijk konden we zes nieuwe leden installeren. 
Daar zijn wij als IW Barchem erg blij mee. 
Onze commissie gaat het komende seizoen 
gewoon verder en we hopen dan ook dat we 
het komende jaar weer nieuwe enthousiaste 
mensen vinden die lid willen worden van 
onze mooie vereniging. Maar voor nu in 
ieder geval: Chapeau voor onze commissie!

District 56
Agenda

DLV 7 oktober 2016

Clubjubilea
IW Arnhem Rijn-IJssel  
26 november 2016 / 25 jaar 
IW Doorn                   
18 november 2016 / 45 jaar

Nieuwe leden D56
Arnhem Geldria 
Eline Hoekert
Arnhem Rijn-IJssel 
Quirine Den Oudsten
Kadiriye Moerkens-Kocabas

Barchem 
Sylvia ter Avest
Roelien Rijks
Annemieke Hofman
Annelies Hoentjen-van Asperen

Barneveld 
Tineke van den Broek-Demmenie

Schoonhoven 
Ellen Vonk 

Vriezenveen 
Hellen Verhaak-Muller
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DISTRICT 56

 DOOR MARJA BONGERS, IW ARNHEM RIJN-IJSSEL

IW Arnhem Rijn-IJssel en IW Dedemsvaart  
op herhaling
Tijdens een Ralley Charlemagne hebben 
onze clubs contact gelegd en sindsdien zien 
we elkaar regelmatig. Gedurende 4 jaar zijn 
we contactclubs geweest en sinds 2002 
nodigt Marja Bongers de dames van IW club 
Dedemsvaart jaarlijks uit voor koffie en een 
glaasje in de familieboerderij in Hasselt. Anny 
Dyers zorgt altijd voor het gebak. Heerlijk! Er 
zijn verschillende overeenkomsten: Inge, nu 
president van de jubilerende club Dedems-
vaart (30 jaar) en Marja, nu president van 

de jubilerende club Arnhem 
Rijn-IJssel (25 jaar) waren 15 
jaar geleden ook tegelijkertijd 
president van hun club en zijn 
nu dus beiden op herhaling! 
Bovendien zijn beide dames 
ook op districts- en landelijk 
niveau actief geweest en is 
Inge actief bij de shop en in 
het bestuur van de JHS!

 DOOR JESSIE VAN EGERSCHOT, IW OLDEBROEK

Fundraising voor  
Veluwse Wens Ambulance
IW Oldebroek heeft de voltallige opbrengst 
van haar fundraisingprojecten besteed aan 
de Stichting Veluwse Wens Ambulance. Het 
gaat om een bedrag van € 800,-, dat gro-
tendeels bijeen is gebracht uit de opbrengst 
van kerstverkopen tijdens Kerst in de Vesting 
in Elburg. Dit evenement wordt gehouden 
in het 2e weekend van december en veel 

Elburgers lopen dan in kledij van 100 jaar 
geleden door het historisch en monumentaal 
centrum van het oude Elburg. Sinds enige 
jaren zetten de leden van IW Oldebroek 
zich in om in een oud maar sfeervol pandje 
in de Vesting kerstspullen te verkopen. Een 
deel van de producten is door de leden zelf 
gemaakt. Naast deze kerstverkopen is de 

verkoop van 
eigengemaakte 
maar zeer 
hoogwaardige 
wenskaarten 
een vast 
onderdeel van 

het fundraisingbudget. Op 26 april 2016 
overhandigde president Janien Westerink de 
cheque van € 800,- aan de voorzitter van 
de Veluwse Wens Ambulance Joey van der 
Weijden. Hij gaf vooraf uitleg over wat de 
stichting met het geld kan doen en bedankte 
voor de cheque. 

 DOOR MACHTELD BIJLAND, IW OLDENZAAL

IW Oldenzaal –Natuurlijk Amusement bij de 
Landelijke Dag van het Park

Op 29 mei organiseerde IW Oldenzaal voor 
de tweede keer de Dag van het Park in het 
Kalheupink Park te Oldenzaal. Deze Dag van 
het Park is een landelijk initiatief om de par-
ken in de steden in de schijnwerpers te zet-
ten. Veel Oldenzaalse inwoners kwamen naar 
het park om te genieten van muziek, natuur 
en cultuur. Het laagdrempelige en gratis 
evenement werd door IW Oldenzaal aange-
boden aan alle inwoners van Oldenzaal. Er 
waren diverse muzikale en dansoptredens, 
een kunstmarkt, een klein horecaplein, en 
voor de kinderen diverse workshops. Het 

thema ‘Natuurlijk Amusement’ werd eer aan 
gedaan, de parkomgeving inspireerde allen 
om een prachtige dag te verzorgen. Vrijwel 
alle leden hebben zich ingezet om deze dag 
tot een succes te maken en vanaf september 

beginnen de voorbereidingen voor de 3e edi-
tie op de laatste zondag in mei in 2017. Een 
prachtig sociaal evenement dat onze service 
gedachte uitdraagt.
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VERENIGING INNER WHEEL NEDERLAND

Lid I.I.W. - www.innerwheel.nl

’ONT-MOETEN’
FRANCINE BEIJ, IW PRESIDENT  2016 - 2017

VERENIGING INNER WHEEL NEDERLAND
LID I.I.W.

WWW.INNERWHEEL.NL

Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

van de Vereniging Inner Wheel Nederland op zaterdag 5 november 2016
in ‘De Schakel’, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk (tel: 033 2460804) 

Registratie vanaf 9.30 uur (ontvangst met koffie).
Aanvang vergadering om 10.30 uur.

AGENDA:
  
1.  Opening en welkom door de voorzitter Francine Beij, President LB.
2.  Voorstellen bestuursleden Landelijk Bestuur.
3.  Vaststellen agenda en mededelingen.
4.  Rollcall. 
5.  Herdenken overleden leden.
6.  Jaarverslag LB 2015-2016.
7.  Financieel Jaarverslag LB 2015-2016. 
       Verslag kascommissie en decharge Penningmeester en bestuur.
       Begroting 2016-2017.
8.  Benoeming lid Kascommissie en verzoek tot een reserve-lid Kascommissie.
9.   Stand van zaken wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Inner Wheel Nederland.
10.  PR commissie.
    

12.15 – 13.30 aperitief en lunch

11.  Themasessie.
12.  Voorstellen bestuursleden bestuursjaar 2017-2018.
13.  Johanna Hamburger Stichting.
14.  Inner Wheel Kroniek.
15.  Board Director. 
16.  Vriendschapsdag.
17.  Concept Notulen van de ALV van 31 oktober 2015.
18.  Afscheid en bedanken.
19.  Rondvraag.

15.15 uur sluiting en gelegenheid tot napraten bij een kopje thee.

Nadere informatie en meerdere stukken worden 6 weken voor de ALV via de Districtssecretarissen naar de clubs gestuurd.
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ALV

van een  PR-commissie in België. De voorbereidingen 

voor een nieuwe flyer  worden in januari 2017 in gang 

gezet  en er is een nieuwe PPP gemaakt. De Meet & 

Greet werd door de commissie in Zwolle georganiseerd. 

Tevens werd de ALV met beeld en geluid ondersteund. 

Het is Yolande Goedhart haar laatste jaar als webmas-

ter in de commissie.

• Activiteiten Extension commissie: De commissie werd 

gevormd door Annette Roosendaal (voorzitter) en de 

Vice President van het LB, Francine Beij - Mos en de 

Vice President van D56 ‘Mieke van den Dobbelsteen’ 

en de Past Presidenten van de Districten 58 en 60, 

Immy Moes - de Vries en Marianne van den Heuvel - 

Hombergen. De extensioncommissie is afgelopen jaar 

3 maal bijeengeweest. Annette Roosendaal heeft aan-

gegeven dat zij het stokje van het voorzitterschap wil 

gaan doorgeven en het Landelijk Bestuur heeft Nina 

Kalt - Leenslag bereid gevonden haar op te volgen. We 

zullen haar enthousiasmerende persoonlijkheid zeker 

missen maar we denken dat Nina vele groeperin-

gen zal aanspreken. Dit jaar is een overgangsjaar 

van samenstelling van de commissie van past- naar 

vice- presidenten alhoewel niet alle districten hierin 

meegaan. Annette Roosendaal heeft tijdens de cursus 

besturen, twee dagen gehouden, in Nijkerk met behulp 

van een PPP een voordracht gehouden waarbij goede 

discussies op gang kwam met tips uit de zaal. Helaas 

zijn er nog geen verheugende berichten te melden van 

het oprichten van een nieuwe club.

• Activiteiten President Landelijk Bestuur/Nationaal 
vertegenwoordiger Nina Kalt - Leenslag

* Het voorzitten van de bestuursvergaderingen van 

het LB (5x)

* 29 juni 2015 Kennismaking en brainstormsessie 

leden van het Landelijk Bestuur 2015-2016

* 20 juli 2016 Vergadering in Kampen met Christien, 

Anneke, Fenny, Marijke en Nina over het vorm geven 

van de Cursus Besturen 2016 

*  Samen met Francine Beij de 9e European Meeting 

bijgewoond in Bristol, die gehouden werd van 3 t/m 

6 september 2015

* Het bijwonen van vergaderingen van de PR Com-

missie (4x)

* Bezoek Presidentendag District 56 in Epe op 12 

september 2015

* Op 17 september 2015 de vergadering van SIN 

(Service Clubs in Nederland) bijgewoond samen met 

Letty van Hooff in De Bilt

* Het organiseren van de BOB-dag in Kampen op 23 

september 2015

* Het bijwonen van de Intercity Meeting georgani-

seerd door IW Alkmaar en gehouden in Bergen op 

24 september 2015

* Het bijwonen van twee vergaderingen van de 

Vriendschapsdag Commissie op 30 september 2015 

en op 5 april 2016 in Epe

* Het bijwonen van 3 Districtsledenvergaderingen in 

oktober 2015 en 1 in maart D56

* Het voorzitten van de Algemene Ledenvergadering 

op zaterdag 31 oktober 2015 in Nijkerk

* Bezoek Presidentendag District 58 in Dronten op 

Motto Mrs. Charlotte De Vos–President International 
Inner Wheel
“UNIQUE & UNITED”

• Ledental op 30 juni 2016: 2387

• Vergaderingen: Het Landelijk Bestuur vergaderde 5 

maal en kwam ook nog 1 maal voor een brainstormses-

sie bijeen.

• BOB-dag: Deze vond plaats op 23 september 2015 

in Kampen. Hierbij waren 35 (oud)bestuursleden 

aanwezig.

• De Algemene Ledenvergadering: Deze werd gehou-

den op zaterdag 31 oktober 2015 in ‘De Schakel’ te 

Nijkerk. Er ware 62 clubs aanwezig en 180 IW-leden. 

De notulen worden in september verzonden via de 

Districten naar de Clubs/leden en komen niet meer in 

de Kroniek te staan, ze staan sinds januari 2016 op de 

website.

• Vriendschapsdag: Deze dag werd door IW Epe geor-

ganiseerd op zaterdag 23 april 2016 in ‘Coelenhage’ 

in Wezep. Deze Vriendschapsdag met een gevarieerd, 

verrassend en goed verzorgd programma werd voor de 

67ste keer gehouden. Er waren 412 IW-leden aanwezig. 

De dag voor de Vriendschapsdag werd er door 32 IW-

leden deelgenomen aan de Meet & Greet in Zwolle.

• Inner Wheel Kroniek: De redactie werd gevormd door: 

Margje Markerink - Holleman (D56) (hoofdredacteur), 

Hanneke Mulder - van der Wal (D56), Annie Bos - 

Oldenhuis (D58), Henriëtte Schwencke - Boodt (D60) 

en Marlies Bosch (D58 fotoredacteur). Wij ontvingen 

weer vier mooi samengestelde Kronieken waarbij het 

voorblad van de laatste twee Kronieken een andere 

uitstraling kreeg.

• Inner Wheel Giftshop: Laura Smit - Koopman, Eleo-

nora de Kort - Boeschoten en Inge van Es - van Op-

zeeland hebben met veel enthousiasme de Giftshop be-

heerd. In juli 2015 begon het nieuwe jaar voor de Inner 

Wheel Gift Shop met een trage start. De opbrengsten 

van de najaarsvergaderingen in de Districten waren 

redelijk maar geen toppers. Zo ook de verkoop op de 

Algemene Ledenvergadering in Nijkerk. Met het verval-

len van twee voorjaarsvergaderingen in de Districten 

58 en 60 mist de Giftshop toch duidelijk enthousiasme 

en omzet van de deelnemers. Maar de Vriendschapsdag 

in Wezep was een succes. Er waren een paar nieuwe 

artikelen - rode shawl en shawl met Burberry motief - 

die in no time uitverkocht waren. De overweldigende 

opkomst zorgde voor een ruime dagopbrengst en een 

goede finale. De giften in het eerste half jaar 2016 

zijn gegaan naar: EO Metterdaad oogdocters, Hospice 

Dalfsen, Stichting Fibrose, activiteiten die er in de loop 

van het jaar hebben plaats gevonden en we gaven 

een donatie van € 1.500,00 aan het Prinses Máxima 

Centrum voor kinderoncologie.

• Ledenadministratie: De ledenadministratie werd ook 

dit jaar weer door Wil Withaar - Zijlstra verzorgd. Ten 

opzichte van het jaar 2014-2015 is het ledenaantal in 

2015-2016 gedaald met 79. In District 60 is IW Rot-

terdam (27 leden) per 30 juni 2016 opgeheven. Aantal 

leden per district op 30 juni 2016: D56 814 leden;  

D58 737 leden; D60 829 leden. Members At Large 7. 

• Johanna Hamburger Stichting: Het bestuur kwam 

tweemaal in vergadering bijeen. Een keer voor de 

jaarlijkse vergadering en een keer voor een extra verga-

dering n.a.v. een verschil van inzicht met D58. Er zijn 

dit jaar 9 giften gedaan. Ook de openstaande lening is, 

wegens verjaring, kwijtgescholden.

• SIN (Serviceclubs In Nederland): Letty van Hooff - 

Snel  is vertegenwoordiger SIN namens Inner Wheel 

Nederland. Zij woonde de vergaderingen bij en maakte 

daarvan een verslag, Nina Kalt - Leenslag woonde als 

President van Inner Wheel Nederland ook de vergade-

ring bij. De Raad van Toezicht heeft besloten om na 41 

jaar tot ontbinding van SIN over te gaan. Dit besluit is 

genomen nadat er vooraf toestemming tot ontbinding 

is gevraagd aan de leden. Men is nog bezig zaken af 

te ronden.

• Board Director Janinka de Beer - Rabsztyn, Board 

Director van International Inner Wheel 2015 -2016. Zij 

was aanwezig bij de vergadering van Board Directors 

en bracht verslag uit van haar functioneren in de Board 

tijdens de ALV 2015.

• De PR commissie bestaande uit Karin van Helden 

(voorzitter), Yolande Goedhart, Joke Emmelkamp -van 

der Molen, Mirriam Bouwmeester - Dorschman, Margje 

Markerink - Holleman hoofdredacteur Kroniek, Nina 

Kalt - Leenslag namens het LB. De nieuwe website 

is klaar en is gepresenteerd tijdens de ALV. Er zijn 

algemene voorwaarden gemaakt voor advertenties op 

de website er zijn inmiddels 5 advertenties geplaatst. 

Er is contact gelegd met IW België over de opzet en rol 

Jaarverslag 2015-2016 Vereniging Inner Wheel Nederland
’GELOVEN IN DE KRACHT VAN SAMEN DOEN’  NINA KALT, IW PRESIDENT  2015 – 2016

Landelijk Bestuur:
President/Nationaal Vertegenwoordiger N.J. Kalt -  Leenslag (IW Kampen)  
Vice President   F.C. Beij -  Mos, (IW Schoonhoven) 
Past President   M.J.E.  van der Meijden - de Dreu
     (IW Goes-Reimerswaal)
Secretaris    G.A. Kluijver - Rusch (IW Paramaribo)
Penningmeester   F. Kloosterziel - Engel (IW Oldebroek)
President D56   U.T. Bieze - Vongehr (IW Epe)
President D58   J.G. van Essen - van Olst (IW Almere-‘t Gooi)
President D60   S.E.Th. Aalders - Warffemius (IW Voorburg) 
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zaterdag 14 november 2015

* Het bijwonen van de Nieuwjaarslunch georganiseerd 

door IW Staphorst-Reestland op  9 januari 2016

* Het 16e Nieuwjaarsconcert, georganiseerd door 

Inner Wheel en Rotary Club Epe, bijgewoond op 16 

januari 2016 

* Op 19 februari 2016 op uitnodiging van het Rijks-

museum Amsterdam, samen met Karin van Helden, 

de officiële opening van twee tentoonstellingen 

bijgewoond, Breitner: Meisje in kimono en Catwalk: 

Mode in het Rijksmuseum 

* Aanpassingen doorgegeven voor het Procedure 

Handboek LB

* Kennismaking met nieuwe LB leden 2016-2017 in 

Putten, 22 maart 2016

* Deelname aan de ‘Meet en Greet’ in Zwolle op 22 

april 2016

* Vriendschapsdag georganiseerd door IW Epe op 23 

april 2016 in Wezep. Dankwoord uitgesproken voor 

de organisatie van deze dag en de rozen uitgereikt 

aan de leden van de organiserende club 

* De organisatie van een afscheidsdiner na de laatste 

LB vergadering in Almere-Haven

* Het bijwonen van de High Tea op uitnodiging van 

Inner Wheel Barneveld op 31 mei in Stroe

* Het organiseren van de bestuursoverdracht van het 

Landelijk Bestuur IW Nederland op 2 juli 2016 in 

Museum MORE te Gorssel

De president verzorgde verder:

•  De correspondentie met International Inner Wheel

• Diverse artikelen voor de Kroniek en Website

• Drie Nieuwsbrieven

• De correspondentie met SIN

•  Het National Representative Report 2015-2016 

(Jaarverslag voor IIW) over wat er door Inner Wheel 

Nederland is georganiseerd en ondernomen

• Activiteiten Vice President Francine Beij - Mos
* Bij wonen van de vijf vergaderingen van het Lande-

lijk Bestuur en de brainstormsessie

* Deelnemen aan de European Meeting in Bristol 3-6-

juli samen met Nina Kalt

* Deelnemen aan de BOB-dag op 23 september in 

Kampen 

* Bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 

31 oktober 

* Bijwonen van een lunch in Voorburg ter gelegen-

heid van het bezoek van de International Service   

Organiser van District 322

* Bijwonen van de drie vergaderingen van de Exten-

sion commissie in Ketelhaven en Apeldoorn

* Bijwonen van de cursus besturen op 19 maart

* Organiseren van een brainstormsessie met het 

bestuur 2016-2017 op 22 maart in Putten

* Deelnemen aan de Vriendschapsdag georganiseerd 

door IW Epe

* Bijwonen van de bestuursoverdracht in Gorssel

 

• Activiteiten Past President Marijke van der Meijden 
- de Dreu

*   Bijwonen van de bestuursvergaderingen van het 

LB (3x)

* Voorbereiding Cursus te Kampen 20 juli 2015

* BOB-dag in Kampen 23 september 2015

* Bijwonen DLV D60 te Gilze Rijen 7 oktober 2015

* Aanwezig tijdens de ALV op 31 oktober 2015

*  Bijwonen van de Vriendschapsdag in Epe op 23 

april 2016

* Nominatie voor Board Director 2016-2017 voor-

bereid

* Bijwonen van de bestuursoverdracht in Gorssel

• Activiteiten Penningmeester Fenny Kloosterziel - 
Engel 

Op 29 juni 2015 was er een brainstormsessie van het 

nieuwe bestuur voor 2015-2016 bij Judith van Essen 

(D56 Pres.) in Almere. Een nieuwe  vergadering op initia-

tief van Nina Kalt LB Pres. 2015-2016.

Kritisch zoals een penningmeester behoort te zijn op de 

kosten was ik niet voor nog weer een extra vergadering 

maar wilde er voor ieder de eigen kosten wel aan mee-

werken. Voortschrijdend inzicht heeft mij doen inzien dat 

het wel een nuttige vergadering was en dus wel vergoed 

kon worden voor een ieder en hiermee was de 6e verga-

dering van het LB in een jaar geboren.

De administratie van 2014-2015 werd afgewerkt en de 

kascontrole vond plaats op 13-07-2015 door Lynn den 

Daas - Young en Agnes Moret – Tjon, die beiden alle 

stukken vooraf ter inzage per e-mail hadden ontvangen. 

De administratie was hierdoor al nauwkeurig bekeken 

en de vragen die de kascommissie had werden naar 

tevredenheid beantwoord. Ook werd er steekproefsgewijs 

gecontroleerd in de administratieve stukken, waarna 

de laatste bankafschriften en de administratie werden 

getekend en voor akkoord verklaard.

De in de Kroniek te publiceren stukken werden 

vervolgens naar de hoofdredacteur voor plaatsing in 

het september nummer gestuurd t.b.v. de Algemene 

Ledenvergadering.

Bijgewoond: de LB Vergaderingen van 14-09-2015, 

12-10-2015, 11-01-2016, 14-03-2016, en recent de 

vergadering op 30-05-2016.

Op 22-03-2016 reeds de vergadering van het nieuwe 

bestuur voor 2016-2017.

* Op 31-10-2015 de ALV bijgewoond en voordien alle 

nodige werkzaamheden ter voorbereiding  gedaan. 

De voorbereiding voor de te houden sessie zijn 

tevens uitgevoerd, evenals het regelen van de Inner 

Wheel-Banner (nieuw op de ALV) 

* De Johanna Hamburger Stichting had 2 vergade-

ringen t.w. op 06-07-2015 de jaarlijkse verga-

dering- hier deed ik ook de kascontrole en een 

extra vergadering op 23-02-2016 om de situatie 

te bespreken n.a.v. het niet meewerken van een 

aanzienlijk aantal  Clubs om de opnieuw gevraagde 

bijdrage te voldoen. 

*  De Cursus Besturen op 15 en 19 maart2016 

voorbereid met een PPP t.a.v. het nieuwe onderdeel 

Financiën. De beide cursusdagen aanwezig om het 

onderdeel Financiën te bespreken. De administra-

tie hiervoor verwerkt en de benodigde hand-out 

verzorgt.

*  De taken zoals die in het Procedure Handboek 

zijn beschreven allemaal uitgevoerd. Verder veel 

correspondentie gevoerd over de JHS en de diverse 

andere bestuurlijk aan de orde geweest zijnde zaken. 

Contacten met: de Drukker t.a.v. de Kroniek en het 

mislopen van het ontvangen van de Jaarstukken ter 

controle voor het drukken van het september num-

mer van de Kroniek. Contact met dhr. Jeroen Wilbers  

t.a.v.  het niet verschijnen van het ledenboekje 

2016-2017 en hoe dit klaar te maken voor publicatie 

op de website. Contact met dhr. Hans Meier (van 

Lanschot Chabot) vroeger de Goudse Verzekerin-

gen) over het afsluiten van de Toezichthouders- en 

Bestuurders Verzekering en het afsluiten van de 

Evenementen Verzekering t.b.v. de VSD op 24 april 

georganiseerd door IW Epe.

*Aanwezig tijdens de bestuursoverdracht in Gorssel.

• Activiteiten Secretaris Anneke Kluijver - Rusch
Naast het bijwonen van de bestuursvergaderingen van 

het LB, de Brainstormsessie in Almere en de ALV notu-

leerde zij deze vergaderingen en maakte de samenvat-

tingen van de LB vergaderingen voor de website en ook 

de Aktielijsten en Postlijsten. Zij verzorgde  de post en de 

correspondentie nationaal en internationaal en ontving 

o.a. het bericht dat Marijke van der Meijden - de Dreu 

gekozen is als Board Director IIW 2016-2017. Zij werkte 

aan de aanpassingen in het procedure handboek van het 

LB. Zij bezocht  in juli 2015 de bijeenkomst in Kampen 

voor de organisatie van de Cursus Besturen en bracht 

ook in juli een  bezoek aan Laura Smit in België en we 

spraken over de werkzaamheden van de Giftshop en zij 

woonde in september een fundraisinglunch bij die de 

President van IW Curaçao, Louise Laman, bij haar thuis 

had georganiseerd; zij organiseerde in september een 

overleg met de secretarissen van de drie districten bij 

haar thuis; was aanwezig op de BOB-dag;  de ALV; lunch 

bij Nieke Aalders, President D60, ter gelegenheid van 

het bezoek van Nirmala de Soyza, lid van IW Colombo, 

Midtown District 322, Sri Lanka; Nieuwjaarslunch 

georganiseerd door IW Staphorst/Reestland; gesprek 

met Wil Withaar, ledenadministratie, in Roermond; de 

Vriendschapsdag in Wezep, georganiseerd door IW Epe 

en de Meet & Greet een dag voor de Vriendschapsdag 

in Zwolle, georganiseerd door de PR-commissie; de High 

Tea in Barneveld en de bestuursoverdracht van het LB in 

Gorssel en nam daar na drie jaren afscheid als secretaris 

van het Landelijk Bestuur. Er werd dit bestuursjaar 

tweemaal in Utrecht en viermaal in Almere vergaderd. 

De overdracht van het secretariaat Landelijk Bestuur aan 

Maria Schulp - Haer, secretaris LB 2016-2017,vond op 1 

juli 2016 plaats te Utrecht.  

• De drie Districtspresidenten waren aanwezig bij de 

bestuursvergaderingen van het Landelijk Bestuur en 

vormden een belangrijke schakel tussen het Districts-

bestuur  en Landelijk Bestuur. Hun aandeel in het 

overleg en de besluitvorming was een steun voor het 

Landelijk Bestuur.

• Algemeen
- Het Landelijk Bestuur had een goed jaar.

-  Door de Nieuwsbrieven van de President, die naar 

de leden werden verstuurd en op de website werden 

geplaatst, bleven de leden op de hoogte van hetgeen er 

speelt binnen Inner Wheel

-  Tijdens de European Meeting in Bristol zijn de interna-

tionale contacten geïntensiveerd.

President Landelijk Bestuur

Nina Kalt - Leenslag    

  

Secretaris Landelijk Bestuur

Anneke Kluijver - Rusch

Utrecht, 2 juli 2016
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Balans 2015/2016 Inner Wheel Nederland
ACTIVA 01/07/14 30/06/15 30/06/16 PASSIVA 01/07/14 30/06/15 30/06/16
Rek.nr. NL63 ABNA 0507 6897 63  € 1.016,22  € 564,51  € 4.134,40 Reservering Conventie  € 3.500,00  € 3.500,00  € 3.500,00 

Spaarrek. NL51 ABNA 0619 7986 02  € 32.351,18  € 59.526,50  € 43.144,20 Reservering Website  € 2.000,00  € 3.500,00  € 3.284,18 

Aanschaf/Voorraad Jubileum Sjaals  € 3.700,00  € 3.700,00  € -   Reserve Kroniek  € 6.666,78  € -    € -   

Nog te ontvangen  € 707,70  € 59,00  € 870,49 Reservering lustrum 2019  € 750,00  € 1.500,00  € 2.250,00 

Reserve Algemeen  € 22.411,91  € 34.239,51  € 36.283,41 

Reservering Rallye  

Charlemagne 2019-2020
 € 750,00 

Verkopen Lustrum Sjaals  € 1.739,00  € 2.275,50  € -   

Nog te betalen  € 707,41  € 25,00  € 2.010,85 

Nog aftedragen BTW  

Banners Website
 € 34,65 

Res.Pr. Max. Fonds/ schuld korte 

termijn
 € 18.810,00  € -   

Vooruit ontvangen (BOBdag)  € 36,00 

TOTAAL  € 37.775,10  € 63.850,01  € 48.149,09  € 37.775,10  € 63.850,01  € 48.149,09 

Het Positieve Resultaat na reserveringen ad € 2.043,90 (zie financieël overzicht) is geheel aan de algemene reserve toegevoegd.
De nog in voorraad zijnde sjaals zijn afgeschreven en zullen bij verkoop direct aan de resultaten rekening kunnen worden toegedeeld.  
(zie fin. Jaaroverzicht)  
Specificatie nog te betalen ad € 2.010,85: € 1707,35 Best. wis. 2 juli 2016, Giften t.b.v. Pr. Max. Fonds € 73,50, decl. € 198,00 en € 32,00 2x ontv. bet.

Specificatie nog te ontvangen € 870,49: Best. wis. € 70,00, Museum More restitutie € 51,00, Afdr. Nw leden € 517,00, corr decl € 53,90, ALV € 22,50 en rek. geleverde banner € 156,09.

Financieel Jaarverslag  2015 - 2016 Inner Wheel Nederland
INKOMSTEN Inkomsten

2014/2015
Inkomsten
2015/2016

Begroting
2016/2017

UITGAVEN Uitgaven
2014/2015

Uitgaven
2015/2016

Begroting
2016/2017

Nat Project  € 18.810,00  € -    € -   Nat.Project/ Conventie Jaarproject Pr. 
Maxima Fonds  € 18.810,00  € 1.127,50  € -   

Afdracht t.b.v. IWN  € 48.293,00  € 59.269,00  € 56.400,00 Kroniek  € 17.853,12  € 17.949,77  € 18.000,00 

Afdr t.b.v. Int. Inner Wheel  € 11.499,75  € -   Ledenboekje  € 6.693,90  € 6.690,26  € 1.100,00 

Afdr. t.b.v. Joh. Hamb. St.  € 3.162,50 Int. Inner Wheel  € 11.556,94  € 12.507,72  € 10.500,00 

ALV bijdrage  € 3.397,50  € 3.397,50  € 3.760,00 Verzekeringen/Sin nog actueel in cijfers 
2014/2015  € 1.873,00  € 3.018,00  € 3.100,00 

Rente  € 675,32  € 617,70  € 600,00 Bijdrage VSD  € 2.555,50  € 2.536,00  € 2.400,00 

BOBdag  € 690,00  € 1.191,00  € 1.100,00 Alg.kosten LB  € 2.012,08  € 1.439,58  € 2.000,00 

Cursus Besturen  € -    € 3.525,00  € -   Reiskosten LB/ALV/VSD  € 2.194,09  € 2.218,35  € 2.500,00 

Best.wissel  € 1.190,00  € 1.435,00  € 1.200,00 ALV  € 5.981,76  € 6.221,90  € 6.500,00 

Insignes  € 57,75  € 1.233,60  € 200,00 Web/Pr/Ext.comm.  € 1.450,12  € 1.770,60  € 2.000,00 

Actie Help Nepal  € 13.919,00  € -    € -   Bankkosten  € 217,35  € 186,95  € 200,00 

Vrijval Res. Conv. Kopenhagen  € 1.500,00  € -    € -   European Meeting (Europaoverleg )  € 1.519,31  € 1.389,62  € 1.600,00 

Vrijval Reservering Website  € 1.715,82 Kosten Website  € 427,13  € 1.715,82  € 500,00 

Diversen  € -    € -    € 50,00 IIW Conventie Kopenhagen  € 1.357,45  € -    € -   

Giften t.b.v. Pr. Maxima Fonds  € 1.127,50  € -   Best. Wissel  € 1.286,75  € 1.748,85  € 1.750,00 

IW Banners voor Clubs en besturen  € 1.716,99  € -   BOBdag  € 687,15  € 995,15  € 1.100,00 

Reclame Banners op Website  € 165,00  € 660,00 Cursus Besturen  € -    € 3.726,21  € -   

Ontvangen BTW Reclame  
Banners Website  € 34,65  € 138,60 Insignes  € 398,72  € 1.526,83  € 200,00 

Diversen - Abonnement Kroniek  € 15,00  € 15,00 Representatie  € 185,00  € 547,74  € 300,00 

Administratie/secretariaatkosten  € 141,20  € 63,59  € 100,00 

Reservering Vernw/OnderhoudWebsite  € 1.500,00  € 1.500,00  € 1.500,00 

Reservering Lustrumviering 2019  € 750,00  € 750,00  € 750,00 

Reservering IW Conventie Australie  € 1.500,00 € -  € -   

Reservering Rallye Charlemagne in 

Nederland 2019
 € 750,00  € 750,00 

Actie Help Nepal  € 13.919,00  € -    € -   

Diversen - afboeking voorraad sjaals  € 1,93  € 943,50  € 200,00 

Bijdragen Joh. Hamb. St. = Terugbetaling  € -    € 3.162,50 € -

Aanschafkosten Banners Inner Wheel  € 2.041,27  € -   

Aftedragen BTW Banners Website  € 34,65  € 138,60 

Batig saldo  € 5.160,82  € 2.043,90  € 6.935,00 

Totaal:  € 100.032,32  € 78.606,26  € 64.123,60 Totaal:  € 100.032,32  € 78.606,26  € 64.123,60 
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Bij de start van het Inner Wheel jaar 2015-
2016 waren er 2466 leden verdeeld over de 
3 Districten, inclusief 5 MAL leden. In de 
loop van het IW jaar werden er 101 nieuwe 
leden ingeschreven maar helaas ook 180 
leden uitgeschreven, aan het eind van 
het Inner Wheel jaar waren er nog 2387 
leden (Dit is een moment opname). Club 
Rotterdam, met 27 leden, beëindigde haar 
lidmaatschap. Twee leden van Rotterdam 
melden zich aan als Member at Large lid. 
Het aantal Member at Large leden voor het 
nieuwe verenigingsjaar steeg naar 7. 
ALV: Op de ALV waren in het totaal 171 
Inner Wheel leden aanwezig. 

Inkomsten: Zoals vorig jaar op de ALV 
meegedeeld en zonder op of aanmerkingen 
geaccepteerd is er geen splitsing meer van de 
ontvangen afdracht voor de diverse adminis-
tratieve onderdelen.

Bijdrage BOB dag en Bestuurswisseling 
lopen via de rekeningcourant van Inner Wheel 
en zijn grotendeels kostendekkend, de van 
het Landelijk Bestuur afscheidnemende leden 
en eventueel aanwezige partners betalen als 
blijk van waardering geen bijdrage voor de 
Bestuurswisseling.  

Voor het Pr. Maxima Fonds werden er 
wederom enkele giften overgemaakt, het totaal 
van deze giften ad € 1127,50 werd aan het 
Fonds overgemaakt. De door IW Nederland 
ontvangen bijdragen voor de Johanna Hambur-
ger Stichting ad  € 3162,50, werden na rijp 
beraad van het bestuur van de Joh. Hamburger 
St. ook weer via de Districten aan de clubs 
terugbetaald.
De nieuwe Banner van Inner Wheel Nederland 
werd ook door 10 clubs besteld.
Op de vernieuwde website van Inner Wheel 
Nederland zijn in de loop van het verenigings-
jaar 5  reclamebanners geplaatst. N.a.v. de 
onduidelijkheid t.a.v. de BTW en de Belasting-
dienst zijn er voor 4 banners in het afgelopen 
jaar nog geen rekeningen verzonden. De 
besprekingen hierover met de Belastingdienst 
liepen nog op 30 juni 2016 en waren in een 
gevorderd stadium. Inmiddels is er duidelijkheid 
over de afdracht van BTW. De rekeningen zijn 
verstuurd en zullen in het nu lopende  jaar als 
inkomsten worden geboekt. 

Uitgaven: De opbrengst van het Conventiejaar 
Project voor het Pr. Maxima Fonds in 2014-
2015 ad € 18.810,00 werd per 13 september 
2015 na het ondertekenen van het bestem-
mingscontract te samen met een nagekomen 
gift ad € 364,00 overgemaakt. De post op de 
Balans ad € 18.810 als reservering voor schuld 
korte termijn kwam hiermee te vervallen.
Aan International Inner Wheel werd voor 2509 
leden de volledige afdracht en voor 44 leden 

de halve afdracht betaald in het totaal GBP 
8.869,00.

Verzekering/SIN: Aansprakelijkheid verz.: 
€ 1.268,00 minus nacalculatie ledenaantal 
restitutie van € 68,00, toezichthouders- en 
bestuurdersverzekering: € 1.815,00.  
De afgesloten Evenementen verzekering ad 
€ 323,38 is voor dekking van de VSD en voor 
rekening van de organiserende club. Aan het 
SIN was geen bijdrage verschuldigd daar deze 
wordt opgeheven wegens te geringe mogelijk-
heden om samen te werken van de aangeslo-
ten Service Clubs. De afwikkeling loopt nog en 
zal door Inner Wheel Nederland nauwlettend 
worden gevolg door het bijwonen van de 
beslissende vergadering(en).

Kroniek/Redactie: Financiële gegevens zijn 
volledig verwerkt in de algemene administratie 
van Inner Wheel Nederland. De uit 5 leden 
bestaande redactie vergadert voor het drukken 
van elke Kroniek,  de reis/vergaderkosten van 
de redactie kunnen per jaar wisselen door de 
samenstelling en woonplaats van de redactie-
leden. 

Algemeen: De vergoeding voor alle reiskosten 
werden verlaagd van € 0,27 naar € 0,20 per km 
of de kosten voor openbaar vervoer.

Begroting: De begroting is gebaseerd op de 
inkomsten en uitgaven van 2015-2016 en de 
verdere actueel bekend zijnde gegevens per 30 
juni 2016. In de begroting is er uitgegaan van 
2400 betalende leden voor 2016-2017. Door 
het steeds wisselen in het aantal leden door 
inschrijving nieuwe leden en uitschrijving oude 
leden is dit voorzichtig gecalculeerd. 

Kroniek/Ledenboekje: Voor de Kroniek 
zijn er geen wijzigingen. Het ledenboekje 
verschijnt in 2016/2017 niet in een gedrukte 
vorm. De drukker zal wel de lay-out voor het 
Ledenboekje samenstellen voor gebruik op de 
website, de offerte hiervoor is € 872,00 ex BTW. 
Aan het boekje zal een inhoudsopgave worden 
toegevoegd om het gerichter zoeken makkelijk 
te maken.

ALV: De data voor meerdere jaren voor de 
ALV bij vernieuwde  “De Schakel” in Nijkerk is 
vastgelegd. Jaarlijks wordt er een bijdrage voor 
de lunch en koffie gevraagd van de aanwezige 
leden ad € 22,50. De bijdrage van de leden 
zal, door de gestegen kosten echter moeten 
worden verhoogd naar € 24,50.

Reserveringen: Er is een reservering gedaan 
voor de door Nederland in 2019 te organiseren 
Rallye Charlemagne, het 70 jarig Jubileum in 
2019 evenals voor  het bijhouden en mogelijk 
verder verbeteren van de website van respec-
tievelijk € 750,00, € 750,00 en € 1500,00. Voor 

de Conventie in 2018 is er reeds het voorge-
schreven bedrag ad € 3.500,00 gereserveerd,  
zodat dit  in 2016-2017 niet verder nodig was.
Gezien de gezonde totale uitkomsten van het 
resultaat van 2015/2016 en de begroting voor 
2016/2017, ziet het landelijk bestuur geen 
reden om een afdracht verhoging voor te 
moeten stellen, echter zal zij waakzaam zijn en 
blijven op de financiën voor de toekomst en 
haar beleid richten op verantwoord omgaan 
met de afdrachten van de leden. Haar blik 
ook richten op de toekomst van Inner Wheel 
Nederland waarbij voortschrijdend inzicht ook 
nodig en noodzakelijk is. 

Vragen betreffende de Balans, het Financieel 
Jaarverslag en/of de Begroting s.v.p. schriftelijk 
indienen bij de penningmeester
F. Kloosterziel-Engel tot uiterlijk één week vóór 
de Algemene Ledenvergadering. E-mail: 

iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com

Op de Website staan de in de Kroniek 
afgedrukte rapportages onder documen-
ten (hiervoor inloggen) in een vernieuwde 
opzet, zoals die ook gepresenteerd zal wor-
den op de ALV ten behoeve van het meer 
inzicht krijgen in de diverse samenstelling 
van de uitgaven.

Toelichting Financieel Jaarverslag 2015/2016

Jaargang 51, 2015/2016 nummer 4
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 DOOR INEKE VAN SCHUPPEN, IW VEENENDAAL

Club Veenendaal 

viert  

zesde lustrum
Dertig jaar geleden werden de partners van 
de Rotarians van Rotary Veenendaal bijeen 
geroepen om te proberen tot de oprichting 
van een IW club te komen. Een aantal dames 
was enthousiast en op 21 juni 1986 was 
de charter een feit. Uiteraard was dit zesde 
lustrum voor de club aanleiding voor een 
feestje. De Lustrumcommissie liet diverse 
ideeën de revue passeren en uiteindelijk 
bleek een tweedaags tripje naar Antwerpen 
verreweg favoriet te zijn. Op de ochtend van 
27 mei verzamelden zich 28 leden bij Hotel 
Van der Valk in Veenendaal, waar een zeer 
luxe touringcar klaarstond. Na de koffie met 
gebak na aankomst stond een fietstocht 
door Antwerpen op het programma en na de 
lunch volgde een modewandeling met aan-
sluitend een bezoek aan het Modemuseum. 
Als overnachtingsadres was voor het Thea-
terhotel gekozen. De volgende dag bood het 

programma een boottocht op de Schelde, 
en uiteraard mocht een middagje winkelen 
niet ontbreken. Zeven dames van het eerste 
uur zijn nog steeds actief lid van de club en 
het huidige bestuur vond het leuk om deze 
leden in het zonnetje te zetten. Ze werden 
benoemd tot Miss Inner Wheel, kregen een 
bloemetje aangeboden en, aangezien men 

deze leden kan beschouwen als de bouwste-
nen van club Veenendaal, werd hun ook een 
steen met inscriptie overhandigd. Op de foto 
ontbreekt helaas Els Nijdam, en zij was nog 
wel de eerste president. De club kijkt terug 
op twee bijzonder leuke dagen, waarop de 
leden elkaar toch weer van een andere kant 
leerden kennen.

 DOOR CHRISTEL GIJZEN, IW SCHOONHOVEN

55-jarig Lustrum IW Schoonhoven 
Op 10 mei 2016 heeft IW Schoonhoven 
haar 55-jarig Lustrum gevierd! Dit vond 
plaats te Huize Jaarsveld, een prachtige 
buitenplaats aan de rivier de Lek, in het 
bijzijn van Tatjana Bieze en Mieke van den 
Dobbelsteen, resp. Districts- en inkomend 
Districtspresident van district 56, van wie 
wij een envelop mochten ontvangen. Na 
de feestelijke opening door onze President 
Anneke van Nouhuys, waarbij zij tevens 
het nieuwe lid Ellen Vonk verwelkomde en 
installeerde, ging de dag van start met het 
zingen van ons lustrumlied. Hierna kregen 
we een overheerlijke lunch aangeboden 
door de lustrumcommissie. Voldaan konden 
we vervolgens creatief aan de slag met de 
workshop ‘hoedjes maken’. De dag werd 
verder gevuld met veel gezelligheid, praten 
en wandelen door de prachtige tuin van 
Huize Jaarsveld. Ter afsluiting hebben we 
nog genoten van de voorstelling van de 
Grande Dame van de Nederlandse Theater-
wereld, Simone Kleinsma, in de Schouwburg 
in Gouda.

DISTRICT 56

Jaargang 51, 2015/2016 nummer 3

maart 2016
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 DOOR ANNE MARIE VAN DEN BRAKEN, IW BARNEVELD

High Tea in de Wagenschuur in Stroe
Op 31 mei organiseerde IW Barneveld een 
High Tea met als thema ‘verwennen’. De 
opbrengst gaat naar het project van 2015-
2016: ‘Het scharlaken koord’ (http://www.
scharlakenkoord.nl/), een hulpverleningsor-
ganisatie voor prostituees, slachtoffers van 
mensenhandel en voor meisjes die met lover-
boys te maken hebben (gehad). Er kwamen 
ruim 80 dames en één heer naar de middag 
met veel lekkernijen. Terre des Hommes ver-
zorgde een modeshow. Daarnaast konden de 
dames op de snuffeltafel allerlei producten 
kopen om zichzelf te verwennen. Het weer 
was fantastisch en de opbrengst geweldig.

 DOOR  SANDRA VAN DORSTEN, PRESIDENT IW ALMELO

IW Almelo kiest voor Huntingtoncampagne

In juni hebben de leden van IW Almelo een 
nieuw project gekozen dat zij het komende 
jaar gaan ondersteunen: Campagne Hun-
tington.
Huntington is een hersenaandoening die 
erfelijk is. In de hersenen vindt klontering 
van eiwitten plaats waardoor zenuwcellen 
in bepaalde delen van de hersenen afster-
ven. De symptomen zijn een combinatie 
van ALS, Parkinson en Alzheimer. Het is een 
autosomaal dominante erfelijke aandoening: 

dit betekent dat ieder kind van een ouder 
met de ziekte van Huntington een kans van 
50% heeft de ziekte te krijgen. De angst om 
hiervoor uit te komen is groot, want welke 
gevolgen heeft dit voor bv. baankansen 
of een hypotheekverstrekking? Gelukkig 
kan de medische wetenschap nu via IVF 
de bevruchte eicellen onderzoeken op het 
Huntington-gen, waardoor de ziekte niet 
meer doorgegeven wordt als bekend is dat 
iemand drager is. Er is actief onderzoek ge-
daan om enerzijds klontering tegen te gaan 
en anderzijds klontering ongedaan te kunnen 
maken. Dit onderzoek is in een vergevorderd 
stadium. Helaas is er geen geld meer om het 
onderzoek af te ronden en medicijnen te 
ontwikkelen. De verwachting is dat met 4 
miljoen euro dit binnen 5 jaar gerealiseerd 
kan worden. Er is dus geld nodig. Daarom is 
er een grote landelijke campagne op touw 
gezet. De Almelose Melanie en Frank Kroezen 
zijn het gezicht van de campagne. Het doel 
is om de ziekte uit de taboesfeer te halen en 
geld in te zamelen om het onderzoek af te 
ronden en de medicijnontwikkeling moge-
lijk te maken. Het thema van de campagne 
is ‘doodgezwegen’. De link naar de website 
van campagneteam Huntington is http://
doodgezwegen.nl. Met deze campagne wordt 
aandacht gevraagd voor deze verschrikkelijke 
ziekte en wordt geprobeerd het benodigde 
geld bijeen te brengen. Als dat lukt dan 
kunnen vele levens gespaard worden en is er 
hoop voor dragers van de ziekte die nu jon-
ger dan 35 jaar zijn. Graag wil ik dit project 
ook onder de aandacht brengen bij andere 
afdelingen van Inner Wheel. We kunnen de 
vele getroffen families hoop geven door 
dit project te ondersteunen en proberen de 
ziekte uit de taboesfeer te halen. Ik hoop dat 
door onze aandacht en inzet deze ziekte niet 
langer meer wordt ‘doodgezwegen’.
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DISTRICT 58

District 58

 DOOR JOKE SMITS EN HANNEKE AALBERS, IW HAARLEM

Buitendag in Zaans Museum
Na de koffie met heerlijk gebak kregen de 26 
dames van IW Haarlem een korte inleiding 
over het Zaans Museum en het Verkade 
Paviljoen. Daarna mochten we in ons eigen 
tempo het museum bekijken, met o.m. het 
schilderij van Monet. We zagen levensmidde-
len die in deze streek gemaakt c.q. verwerkt 
werden en worden. Door de ligging aan de 
Zaan was over water de aanvoer mogelijk 
van hout, rijst, etc. Aan de Zaan stonden 
toen 600 tot 1200 molens voor de verwer-
king. In het Verkade Paviljoen kregen we een 

kijkje in de oude fabriek. Ericus Verkade had 
in 1886 een broodfabriek opgericht; het as-
sortiment werd in de 100 jaar uitgebreid en 
succesvol. We zagen de originele tekeningen 
van de beroemde Verkade albums. Na de 
lunch liepen wij langs de eerste Albert Heijn 
winkel in kruidenierswaren, met producten 
als soda en Sunlight zeep, richting rond-
vaartboot voor een tocht langs de Zaan. De 
schipper vertelde over de molens, waarvan 
sommige nog functioneren. Door de opkomst 
van de machines zijn veel fabrieken ge-

bouwd langs de Zaan, o.a. de Lassie rijstfa-
briek. Wij genoten van een stralende zon en 
de typische Hollandse witte wolkjes.

 DOOR DIRK VERHEIJ, IW DRONTEN

IW-Dronten reikt waardecheque 
uit aan Voedselbank Dronten
Op vrijdag 17 april overhandigden twee 
leden van IW Dronten, Anja Tietema en Riet 
Janknegt, een cheque ter waarde van € 500,- 
aan de reeds 10 jaar bestaande Voedselbank 
Dronten. De dames werden hartelijk ontvan-
gen door de voorzitter van de Voedselbank, 
de heer Jelte Ferwerda, die het bedrag onder 
dankzegging in ontvangst nam. Hierna wer-
den de gulle gevers voorgesteld aan de 

aanwezige vrijwilligers die hard aan het 
werk waren om de voedselpakketten voor de 
komende week klaar te maken.

  DOOR BIRGIT VAN OUWERKERK, IW STAPHORST-REESTLAND

Bestuursoverdracht  
IW Staphorst-Reestland juni 2016
Dinsdag 28 juni kwamen we met 24 leden 
van IW Staphorst–Reestland bij elkaar voor 
de bestuursoverdracht bij ‘Diner Italia’ in de 
‘Gasfabriek’ in Meppel. We werden warm 
onthaald door onze voorzitter Ageeth. Na 
het welkomstwoord en een drankje overhan-
digde Ageeth een cheque ter waarde van € 
2.500,- aan Jan Willem van Deel van Stichting 
Leergeld Meppel.
Vervolgens begonnen we met de workshop 
‘Italiaans Koken’. Met 2 à 3 personen ging een 

ieder aan de slag met haar gerecht. Het werd 
al snel duidelijk dat de dames zich ontpopten 
als ware ‘Herma den Blijkers’. Tussen de eerste 
en tweede gang door vonden de afhandelin-
gen van de bestuursoverdracht plaats en gaf 
voorzitter Ageeth de hamer met een woord 
van dank aan het bestuur en de leden voor 
hun inzet over aan Ellen. De nieuwe voorzit-
ter zat al snel in haar functie en wist haar 
hamer goed te gebruiken voor de gewenste 
aandacht. Na een dankwoord richting Ageeth 

lichtte Ellen kort haar jaarprogramma toe. Dat 
wordt een dynamisch jaar vol gezelligheid. 
Hierna genoten we samen van onze heerlijke 
Italiaanse gerechten. Al met al was het een 
genoeglijke bijeenkomst.

Agenda

DLV zaterdag 1 oktober 2016

Nieuwe leden D56
IW Den Helder  
Tony Lansink–Kikkert

IW Groningen   
Stijneke Aarnoudse–Elzes
Tonny Klasen–van Mourik

IW Groningen-Zuid  
Aagtje Smid

IW Kampen   
Eisjen Schaaf
Janny Veldkamp

IW Purmerend  
Ans van der Zouw–Sanderse 
(komt van IW Den Helder)

IW Zuid-Oost Drenthe 
Jacqueline Dale
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Stichting ZAZA-zorg heeft als doelgroep 
ernstig zieke kinderen tot 12 jaar. ZAZA is 
het toegewijde vriendje van Pluk van de 
Petteflet. De stichting bestaat uit 12 vrijwil-
ligers, die allen een opleiding krijgen en 1 
coördinator, waarvoor een kleine subsidie 
beschikbaar is. De vrijwilligers verschaffen 
praktische hulp aan de gezinnen, die kan be-
staan uit b.v. een spelletje doen, buiten spe-

len, of oppassen als de ouders met het zieke 
kind naar het ziekenhuis moeten. De hulp is 
niet medisch of huishoudelijk! De aanvraag 
voor hulp kan via artsen of ziekenhuizen, 
maar ook via de naaste omgeving. Het is een 
kleinschalige organisatie, die prachtig werk 
doet en de cheque van € 1.000,- is volgens 
ons goed terecht gekomen.  
http://zazazorg.nl  

 DOOR HAMMY TOGTEMA, IW DRACHTEN

IW Drachten sponsort Stichting Colours
Stichting Colours zet zich in voor jonge 
gezinnen met kinderen tot 12 jaar, waar 
één van de ouders ernstig of ongeneeslijk 
ziek is. Bij mevr. Sikkema werd vijf jaar 
geleden borstkanker geconstateerd, er 
ontstond een zware periode. Toen bleek dat 
de kinderen tussen wal en schip dreigden te 
vallen, omdat de zorg vooral uitging naar 
de patiënt. Daardoor ontstond het idee voor 
de oprichting van de Stichting Colours, die  
regenboogpakketten verzorgt. Met als doel: 
iets wat negatief is met iets positiefs te 
koppelen. Net zoals een regenboog verschijnt 
wanneer het regent en de zon schijnt, willen 

we gezinnen een regenboogpakket aanbieden 
wanneer ze het moeilijk hebben. Het pakket 
bevat o.m. knutseldozen, dagboekjes en 
een camera om herinneringen te kunnen 
vastleggen. Voor de bekostiging zijn 
sponsoren nodig. De bezorging geschiedt 
gratis door DPD. Artsen en ziekenhuizen 
kunnen informatie doorgeven. Het aantal 
aanvragen is van ± 40 gestegen naar meer 
dan 120. Het was een indrukwekkende lezing 
door het echtpaar Sikkema, en de cheque van 
€ 1.000,- was zeer welkom.  
www.stichtingcolours.nl

  DOOR CARLA RATTERMAN, IW AALSMEER

Creatieve expressie met stichting 
Emma Kunstatelier

 DOOR HAMMY TOGTEMA, IW DRACHTEN

IW Drachten sponsort Stichting 
ZAZA-zorg

IW Aalsmeer heeft dit jaar, evenals vorig jaar, 
weer een cheque van € 4000,- overhandigd 
aan de Stichting Emma Kunstatelier. Deze 
stichting biedt (chronisch) zieke kinderen en 
adolescenten creatieve expressie aan als middel 
om zich te uiten en te kunnen ontspannen.  
Initiatiefnemer van het Emma Kunstatelier 
was Karien van Boven, verpleegkundige op 
de afdeling kinderoncologie van het Emma 
Kinderziekenhuis AMC. Zij en Prof. Dr. Huib 
Caron vonden het belangrijk om patiënten 
creativiteit aan te bieden. Iedere dinsdag 
rijdt de kunstkar rond met verf, klei en nog 
veel meer. Zo kunnen de kinderen hun eigen 
kunstwerk maken waar ze heel trots op zijn. 
Op de site www.emmakunstatelier.nl zijn de 
werkstukken te zien.
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  DOOR CORNELIE GOEDHUIS, IW KENNEMERLAND

‘Ladies only’ filmavond bij IW Kennemerland
Dat gaf ons de vrijbrief om een mooie vrou-
wenfilm te draaien, die flink veel emoties 
los zou maken. We kozen ‘Il y a longtemps 
que je t’aime’ , een ontroerende Franse film 
met Kristin Scott Thomas in de hoofdrol. Het 
verhaal over een moeder die jaren geleden 
haar zieke zoontje om het leven bracht, maakte 
veel emoties los bij de ruim 60 aanwezigen. Na 
afloop was de Kleenex niet aan te slepen! Met 
deze ‘ladies only’ filmavond wilden wij geld 
ophalen voor het goede doel. De opbrengst van 
de avond, € 800,-, hebben wij gedoneerd aan 
Stichting Urgente Noden in Haarlem, via de 
heer Cees Cramer. De stichting biedt financiële 
hulp aan inwoners van de regio Kennemer-
land, die in een acute financiële noodsituatie 
verkeren en geen (tijdig) beroep (meer) kunnen 
doen op wettelijke voorzieningen zoals de 
Bijstand of bij Bureau Schuldhulpverlening. De 
stichting werkt altijd via de hulpverlening, als 
onderdeel van een hulpverleningsproces; de 
stichting geeft nooit geld rechtstreeks. Bedra-
gen variërend van € 100,- tot € 2.000,- voor 
bijvoorbeeld de aankoop van een wasmachine 
of een nieuwe fiets. De operationele kosten 
van de stichting betaalt de gemeente Haarlem, 

de gedoneerde gelden zijn voor de steunverle-
ning. Deze stichting spreekt ons aan vanwege 
de directe hulp aan mensen in Haarlem en 
omgeving. Het kwam mooi uit dat net bij de 

overhandiging Christiane Uijlenbroek-Bucker 
van het districtsbestuur bij ons te gast was. 
Volgend jaar organiseren we weer een nieuwe 
filmavond. IW ladies zijn welkom!

  DOOR LUCY KRAL, IW PEKELA

24 uur SamenLoop voor Hoop
Op 19 juni deed een aantal leden van IW Pekela 
mee aan de Samenloop voor Hoop actie in Nieu-
we en Oude Pekela, samen met Rotary Pekela. 
SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen voor 
kankeronderzoek. Daarbij wisselen teamleden 
elkaar af op een parcours, als symbool voor de 
voortdurende strijd tegen kanker. Het parcours, 
in het Burgemeester van Boekhovenpark, werd 
omlijst met door ons gesponsorde, verlichte 
wenszakjes, om de nachtelijke uren sfeervol te 
verlichten. Het totaalbedrag dat opgebracht 
werd, was € 46.418, 61. De bijdrage van onze 
club bedroeg € 1.320,-, bijeengebracht uit de 
opbrengsten van de (port)proeverijen en de 
opbrengst van de verkoop in de marktkraam, en 
de wenszakjes natuurlijk. Bovendien was er nog 
een privé bijdrage van € 378,-. De deelnemers 
waren: Anita Korte, Astrid Bokma, Renate Bol-
mer, Corrie van Oeveren, Paul Inklaar, Ria Trip, 
Liesbet Groen en Berry Schreurs.
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 DOOR GERDA TEN WOLDE EN IKE VAN DEN BERGH, IW VOORSCHOTEN-LEIDSCHENDAM

IW Voorschoten-Leidschendam viert 11e lustrum

Op 21 april 1961 kreeg IW Voorschoten-
Leidschendam haar charter, met 14 leden. Na 
55 jaar is zij nog altijd een bloeiende club, 
met nu 33 leden, en dat werd op 19 april en-
thousiast gevierd. Vol verwachting vertrok-
ken 29 IW leden met de bus uit Voorschoten 
richting Alkmaar voor een programma dat in 
het diepste geheim door de Lustrumcommis-
sie was voorbereid. Na ontvangst met koffie 
in restaurant ‘Het Gulden Vlies’ in het cen-
trum van Alkmaar werd er gesmuld van een 
originele lunch. Daarna zagen we tijdens de 
stadswandeling in het oude centrum onder 
de bezielende leiding van een stadsgids goed 
bewaarde woonhuizen en monumenten. Het 
Hofje van Margaretha Splinter en het Wil-
demanshofje, in de 17e eeuw gebouwd door 
rijke regenten voor armlastige weduwen, zijn 
prachtig en nog altijd bewoond. Ten slotte 
keken we naar de Waag, behalve beroemd 

om de kaas ook om zijn carillon en de tekst 
op een van de gevels. De bus bracht ons 
vervolgens naar het Museum Kranenburgh 
in Bergen. Met de tentoonstelling ‘Silence 
out Loud’ maakte Joost Zwagerman de stilte 
zichtbaar. Het werd een indrukwekkende 
combinatie van fotografie, schilderkunst en 
poëzie.
Daarna wandelden we naar ‘Het huis met 
de pilaren’ voor aperitief en diner. Aan tafel 
werden de vrolijke ervaringen van de dag 
met elkaar gedeeld en memoreerde president 
Bertha Beeres 55 jaar IW Voorschoten-
Leidschendam. Zij wees nog eens op de 
pijlers van IW: goede sfeer, gezelligheid en 
onderlinge hulpvaardigheid. De opkomst van 

29 van de 33 leden is een bewijs dat we ons 
daarvan bewust zijn. En omdat de club ook 
midden in de samenleving staat, vroeg zij 
aandacht voor ons Lustrumproject 2016. Het 
voorstel, een bedrag beschikbaar stellen aan 
‘Stadstuin Rusthout’ in Leidschendam om 
een afdak van afgedankte zonnepanelen te 
voorzien van een groen sedumdak, werd bij 
acclamatie ter plekke aangenomen! Bertha 
hief vervolgens het glas op degenen die 
deze dag zo uitmuntend hadden voorbe-
reid: de leden van de Lustrum-Commissie: 
Loes, Guusje en Christel. Mede door de vele 
momenten die er waren om onderling bij te 
praten, was dit ook een dag waar ieder in 
verbondenheid aan terugdenkt!

 DOOR ANNEKE VAN RIJN, IW VEGHEL, UDEN EN OMSTREKEN

Benefiet filmavond
IW Veghel, Uden en omstreken hield afgelo-
pen donderdag 26 mei haar derde benefiet 
filmavond. Theater Markant Uden heeft ook 
dit jaar de zaal weer kosteloos ter beschik-
king gesteld. We draaiden die avond de film 
‘La famille Bélier’. De film werd bezocht door 
172 gasten. Een film geschikt voor alle leef-
tijden, waarbij gelachen en gehuild werd. Bij 
het slot hield niemand het droog. Na afloop 
van de film werd de cheque van €2000,- 
overhandigd aan de heer Klaas Haan, van 
stichting Heart Safe, en de heer Willy Hos-
kens, van de stichting Uden Hart Veilig. Deze 
cheque bestond uit de opbrengst van deze 
filmavond en de high tea, welke eerder dit 
jaar georganiseerd werd. De heer Haan sprak 
een dankwoordje en legde nogmaals het 
belang van sponsoring uit. Het geld wordt 
gebruikt voor het onderhoud van de AED’s 
en het opleiden van mensen. Na afloop van 
de film was er een informele bijeenkomst 
voor alle gasten onder muzikale begeleiding 
met zang en muziek door Matthijs van de 
Ven. IW Veghel, Uden en omstreken kijkt 
terug op een zeer geslaagde avond! 

Agenda

DLV 
5 oktober Gilze-Rijen

Presidentendag
17 september - Rijswijk

Nieuwe leden
Curaçao   
Carmen Monsanto-Chunderbalsingh  
Lisa Crijns
Nelleke Poppelier
Goes de Bevelanden  
Mary-Jean Dudok de Wit
Caroline Verwijs van Fraassen
Goes-Reimerswaal  
Karin Kooijman
Nell Quinten
Venlo   
Mariëlle Meevis-Hendriks
Ger Houba-Doumen
Voorburg   
Marcia Rios Garcia
Gonnie Harreveld-van de Burgt
Zeeuwsch Vlaanderen 
Corinne Sponselee-Paree
Mia Cambier-de Feijter
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 DOOR RENATE KERSTEN, IW ROERMOND 

Inner Wheel Roermond steunt de weekendschool
Het afgelopen clubjaar was een zeer 
bewogen jaar voor ons, omdat we helaas 
afscheid hebben moeten nemen van een 
behoorlijk aantal dierbare oudere leden 
die altijd veel voor onze club betekend 
hebben. Gelukkig hebben we door de 
flinke groei de afgelopen jaren er wel veel 
nieuwe, waardevolle leden bij gekregen, 
en samen is het ons dan ook gelukt er 
weer een mooi en succesvol clubjaar van 
te maken. We hebben met elkaar hard 
gewerkt om de weekendschool te steunen. 
Dit is een school om kinderen uit achter-
standswijken kennis te laten maken met 
zaken als wetenschap, techniek, cultuur, 

kunst etc. en om hun interesse hiervoor te 
wekken en eventuele verborgen talenten 
te ontdekken. Ook wordt er aandacht 
besteed aan de sociale vaardigheden. 
Gastdocenten als artsen, journalisten, 

fotografen en ondernemers zetten zich 
hier belangeloos voor in. 

In Roermond start men in september in de 
wijk de Donderberg. Daar gaat de samen-
werking plaatsvinden tussen de Stichting 
IMC Weekendschool en het basisonder-
wijs: IMC basis. Dit is een programma om 
maatschappijgericht onderwijs te integre-
ren binnen het basisonderwijs in groep 7 
en 8, en wij als IW Roermond zijn trots dat 
we € 3762,- voor dit goede project heb-
ben opgehaald. Voor meer informatie over 
IMC basis/IMC weekendschool zie 
www.imcweekendschool.nl.

 DOOR TANJA WESTENBORG, IW GOES DE BEVELANDEN

Actieve afsluiting van ons Inner Wheel jaar 
Zo begonnen wij 
ons seizoen met 
een Hartroeiwed-
strijd, die door 
iedereen omarmd 
werd en een su-
perprestatie incl. 
recordopbrengst 
opleverde, en zo 
eindigden we dit 
jaar met twee 

speciale activiteiten.
Rolstoel 3-daagse: Op 14,15 en 16 juni 
konden de bewoners van Zorgcentrum 
Cleijenborch te Colijnsplaat zich opgeven 
voor de rolstoel 3-daagse. Dit jaar waren wij 
voor de 6e keer als vrijwilligers vertegen-
woordigd. Voor iedere dag was er een andere 
wandelroute uitgestippeld, met halverwege 
een pauze om te genieten van Zeeuwse 
aardbeien en een verkwikkend drankje. Jam-
mer genoeg was het weer niet op alle dagen 
even mooi, maar al met al hebben we er 
met ons allen mooie en gezellige dagen van 
gemaakt!
Ride for the Roses: Op zaterdag 11 juni heb-
ben zeven van onze dames meegedaan aan 
de 8e editie van de Delta Ride for the Roses. 

Dit samen met een aantal partners/heren 
van Rotary Goes de Bevelanden. Een sportief 
fietsevenement waarbij de opbrengst naar 
het KWF gaat. Allemaal fietsend om een 

eigen, bijzondere reden, maar samen een 
vuist makend tegen kanker. Het werden 50 
overwegend natte, maar voldane kilometers!
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IW-club Schiedam, die dit jaar haar 65-jarig 
jubileum vierde, had als lustrumproject 

het realiseren van de familiekamer op 
de afdeling oncologie van het Vlietland 

Ziekenhuis in Schiedam. Hiervoor kwam 
ook een donatie van de familie van twee 
overleden patiënten. Op de verpleegafde-
ling oncologie is nu een huiselijk inge-
richte kamer met een mooie fotowand, 
een bank, een tafel met stoelen en een 
zitje waar patiënten zich met hun familie 
even kunnen terugtrekken uit de medische 
omgeving. Hier is het mogelijk om tot rust 
te komen, even bij te praten of een boek te 
lezen. De artsen gebruiken de kamer ook 
voor slechtnieuwsgesprekken. In juni is de 
cheque van € 2340,- door onze president 
overhandigd aan de Stichting Vrienden van 
het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Om 
het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen 
waren er verschillende sponsoractiviteiten 
georganiseerd, zoals pindakransen maken 
voor de vogels en een running dinner.

  DOOR MARIJKE RAVENSWAAIJ, IW GORINCHEM

Voorstelling Hans van Manen Gold 
– Het Nationale Ballet 

 DOOR SOPHIE VAN DEN BERG, IW SCHIEDAM

Cheque voor familiekamer oncologie in het 

Vlietland Ziekenhuis Schiedam

Ik durf te beweren dat er geen IW club is die 
zoveel subclubs heeft als die van Gorinchem. 
Eén van die clubs is de Kunst- en Cultuurclub.
Op een maandag, de datum doet er niet toe, 
omdat de voorstelling van het Nationale 
Ballet in het Zuiderstrandtheater van Den 
Haag allang niet meer is, kwam er een bus 
om 16.00 uur voorrijden die ons om 18.00 
uur in Scheveningen bij het restaurant Catch 
afleverde. Een huzarenstuk, de files richting 
Rotterdam Den Haag zijn om deze tijd berucht. 
Een hapje en een drankje zijn altijd inherent 
aan deze uitstapjes. Dit keer geen hapje, 
maar een hap. Voor die spreekwoordelijke 
zak frites had niemand na dit copieuze maal 
nog een plekje over in de maag. In een frisse 
temperatuur en met een wind uit zee, zeilden 
we het theater binnen. Vanbuiten geen 
architectonisch hoogstandje, hoewel wellicht 
een enkeling dit totaal oneens met me zal zijn.
Binnen klopte ons hart vol verwachting: 
Hans van Maanen live zien, is niet niets. 
Deze éminence grise betrad het podium om 
onze welgemeende dank in een langdurig 

en staande applaus voor zijn vier oude 
choreografische stukken in ontvangst te 
nemen.

1.  Metaforen uit 1965; een op spiegeling en 
symmetrie gebaseerd lijnenspel.

2.  Het als een klassieker bestempelde Adagio 
Hammerklavier (1973); geïnspireerd op 
het adagio in Beethovens muziek - hoe 
langzaam kan een beweging zijn? Of, zoals 
hij zijn ode aan de vertraging ooit typeerde: 
“een wiel dat, na een zet, nog net loopt en 
net niet omvalt.”

3.  Twilight, (1972), het eerste ballet op pumps. 
De pianist is prominent hierin aanwezig.

4.  Two Gold Variation; het ballet uit 1999, nu 
gedanst door Het Nationale Ballet met het 
balletorkest, is als te veel verpakking voor 
een klein cadeautje. Uit zeven dansparen, 
de mannen spierbundels, de vrouwen 
tornado’s, destilleert zich langzaam dat ene 
centrale stel.

Te merken aan het na ieder uitgevoerd stuk 
staande applaus - waar ter wereld gaat men 
zo vroeg staan, kan er zo ooit een hoogtepunt 
zijn - viel deze ‘Hans van Manen Gold’ 
voorstelling in de smaak.
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In memoriam
Guusje Vollebergh-van Leent, een van onze oudste en trouwste 
leden. In 1964 werd ze lid van onze club en ze heeft verschil-
lende bestuursfuncties bekleed. Ook was ze jarenlang contact-
persoon voor de J.H.S. Ze was een markante persoonlijkheid met 
een duidelijke mening, maar met een groot hart. Geboren in 
Bandoeng voelde ze zich iemand met ‘twee vaderlanden’. Guusje 
zou dit jaar 90 worden. Zij overleed op 26 april. We zijn dankbaar 
dat we haar zo lang in onze club mochten hebben en zullen haar 
missen.
DOOR HENNIE SMIT-LOCHT, IW NIJMEGEN

Op 30 april 2016 overleed op 81-jarige leeftijd ons dierbaar 
clublid, Anneke Lodewijks-Jaartsveld. Annekes leven werd ge-
kenmerkt door eenvoud, hartelijkheid, dienstbaarheid, gastvrij-
heid en liefde. Ze was sinds 1977 een trouw lid en heeft in het 
bestuur de functie van president en secretaris bekleed. Al jaren 
kampte ze met de ziekte Parkinson, wat haar leven erg beperkte, 
zeker de laatste jaren. We zijn trots haar in ons midden te heb-
ben gehad.
DOOR RENATE KERSTEN, IW ROERMOND

Na een kortstondige ziekte is op 88-jarige leeftijd ons dierbare 
lid Hubertine Schutgens-van de Loo overleden op 2 mei 2016. 
In 1979 werd Huub lid van Inner Wheel. Ze heeft in het bestuur 
gezeten en de functie van penningmeester en vaste afgevaar-
digde bekleed. Huub was een wilskrachtige doorzetter, zelfbe-
wust, kordaat, opgewekt en met 88 jaar zag ze er nog piekfijn 
uit. Tijdens de clubbijeenkomsten liet ze zich tot aan de laatste 
bezoeken horen door kritische vragen te stellen! We zullen haar 
altijd in ons hart meedragen.
DOOR RENATE KERSTEN, IW ROERMOND

Op 17 mei is Maaike Wijma-Ringnalda na 2,5 jaar van ziek zijn 
op 81 jarige leeftijd overleden. Tijdens haar ziekte heeft zij veel 
kracht laten zien, daarbij had ze ook voor iedereen aandacht 
en een speciaal woord. De overgang van een actief leven naar 
afhankelijkheid was groot, maar ze sloeg zich er, mede door 
de vele steun, doorheen. Ze heeft altijd genoten van haar IW 
lidmaatschap. Literatuur was haar grote passie. Ze zocht daarin 
intellectuele uitdaging en diepgang. Bij haar familie en vrienden 
laat zij een grote leegte achter.
DOOR MARGOT PERQUIN-WILMINK, IW DRACHTEN

Op 25 mei 2016 overleed ons dierbaar lid Ilse Venhuizen-Hirs. 
Zij werd 73 jaar. “Ach, blijf nog even, ik wil weten wat er nog 
meer in de club gebeurt”. Zij doelde op IW Haarlem, waarvan 
zij  in 2002 lid werd. Van 2008-2011 was zij president. Haar 
sleutelwoord was delegeren. Onder Ilse’s leiding werden de 
Stichting Hulphond en een weeshuis in Tanzania ondersteund. 
Veertien jaar lang heeft zij op positieve en constructieve wijze 
haar bijdrage geleverd aan onze club. Wij verliezen in haar een 
dierbare en lieve vriendin en blijven met grote genegenheid  aan 
haar denken.
BESTUUR EN LEDEN IW HAARLEM

Op 30 mei j.l. is ons lid Marijke Dickmann-Boon op bijna 98-ja-
rige leeftijd rustig ingeslapen; precies zoals zij dit wilde. Zij was 
een van de eerste stewardessen van de KLM. Met veel humor 
vertelde en schreef zij over die tijd. Na een val verhuisde zij in 
2014 naar ‘De Rijp’ in Bloemendaal, waar zij goed werd verzorgd. 
Toch was het moeilijk niet langer zelf alles onder controle te 
hebben. Maar zij bleef geïnteresseerd in alles wat IW betrof. Nu 
is haar laatste vlucht geland op de eindbestemming. Wij vonden 
het een voorrecht een deel van haar levensreis meegemaakt te 
hebben. Wij zullen haar missen.
DOOR IRIS WERNER, IW NIJMEGEN

Op 31 mei is overleden Henny Drogendijk-Slagboom. Kortge-
leden bleek dat zij darmkanker had. Na een kort ziekbed is zij 
op 81-jarige leeftijd overleden. De laatste maanden trok zij zich 
terug in haar eigen wereldje en hebben wij helaas geen persoon-
lijk contact meer met haar gehad. Zij had een groot gevoel voor 
humor en veel belangstelling voor haar clubgenoten. Daarbij was 
Henny altijd op en top dame en zo zal zij dan ook in onze herin-
nering blijven.
BESTUUR EN LEDEN IW SCHOONHOVEN

Op 31 Mei 2016 is een trouw lid van onze club, Mieke Boerkoel-
Tabois, overleden. Zij werd in 1976 in Voorschoten geïnstalleerd 
en kwam als enthousiast lid door haar verhuizing van Voorscho-
ten naar Vorden bij club Barchem. Mieke was een trouw en actief 
lid, en al snel nam ze deel aan het bestuur als penningmeester. 
De laatste jaren waren zwaar voor haar door de ziekte van Par-
kinson, maar zij bleef onze club trouw bezoeken en organiseerde 
meerdere koffieochtenden. Toen onze club koos voor het project 
‘Onderzoek Parkinson’ was ze erg blij en werkte zelf eraan mee, 
zover dit in haar vermogen lag. Mieke was een vrolijke lieve 
vrouw. Wij zullen haar erg missen.
DOOR ELLY STUYT, IW BARCHEM

Op 3 juni 2016 overleed Annie Valk-Gieteling, in een tel volgens 
de kaart, op 85-jarige leeftijd. Ze was ruim 42 jaar lid van IW 
Schiedam. In 1980 was ze voorzitter en, heel bijzonder, haar man 
Wim was in datzelfde jaar voorzitter van Rotary Club Schiedam. 
Ze leed tientallen jaren aan MS maar bleef altijd positief. De 
laatste jaren ging ze steeds meer achteruit. Toch kwam ze nog 
steeds met haar scootmobiel naar de bijeenkomsten. Plannen 
had ze ook nog. Ze wilde nog eens met de museumclub mee naar 
Boymans van Beuningen. We zullen Annie blijven herinneren als 
een mondig en betrokken lid.
BESTUUR EN LEDEN IW SCHIEDAM

ALGEMEEN
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In memoriam
Op 9 juni is op 87-jarige leeftijd overleden ons charterlid Ina 
Visser-van Willigen. Tijdens het 10e lustrum kreeg Ina de 
Honoured Active Badge opgespeld voor haar trouw aan de club, 
maar het 55-jarig jubileum kon zij wegens gezondheidsredenen 
helaas niet meer bijwonen. Zij was na 55 jaar ons enig overge-
bleven lid van het eerste uur. Toen zij in 1967 president werd, 
sprak zij de volgende woorden als teken van vriendschap: “I shall 
pass through this world but once. Any good thing therefore that 
I can do or any kindness that I can show to any human being, let 
me do it now, let me not defer it, not neglect it, for I shall not 
pass this way again”.
DOOR CHRISTEL GIJZEN, IW SCHOONHOVEN

Op 23 juni 2016 overleed ons gewaardeerd lid Margaret Dröge-
Kraaijvanger. Twee weken daarvoor was ze nog aanwezig tijdens 
onze bestuurswissel. Margaret was afgelopen november 20 jaar 
lid van Inner Wheel. Ze was 2 maal president, in 2001/2002 en 
in 2009/2010. Ze was lerares Engels en zorgzame moeder van 5 
kinderen en oma van 25 kleinkinderen. Een sportieve, zeer char-
mante vrouw, jong van geest en met een enorm doorzettings-
vermogen, wat ook tot uiting kwam tijdens het dragen van haar 
ziekte, kanker. We zullen haar betrokkenheid en sprankelende 
vertoning gaan missen.
BESTUUR EN LEDEN IW ROERMOND

Op 5 juli is Map de Boer-Beets op 87-jarige leeftijd overleden. 
Na een bewogen en zeer verdrietige periode, waarin zij haar 
beide kinderen verloor. Map was 40 jaar lid van IW Purmerend, 
actief, zeer betrokken en trouw. Zij was enige jaren een accu-
rate secretaris en vaste afgevaardigde voor onze club. Haar huis 
stond vele malen open voor onze gezellige Kerstvieringen. Map 
was een sportieve vrouw, tennis en langlauf. Tot kort voor haar 
overlijden bezocht zij de club. Wij zullen haar nuchtere, besliste 
opmerkingen missen. Wij gedenken Map met warme gevoelens 
en diep respect.
BESTUUR EN LEDEN  IW PURMEREND

Lies Gietelink-Govers, 29 januari 1931–5 juli 2016. Lies, charter-
lid, overleed in haar slaap in verpleeghuis ‘Het Meulenbelt’, waar 
ze verbleef voor revalidatie. Op 11 juli werd een herdenkingsbij-
eenkomst gehouden, waar haar man en kinderen met liefde en 
humor het non-conformistische leven van Lies en haar gezin de 
revue lieten passeren. Namens onze club vertelde Greet Konijn 
over onze jaren met Lies. Haar beroep was schoolpsycholoog 
en huisvrouw. Beide taken heeft ze met verve vervuld. Lies was 
een intelligente vrouw met een duidelijke mening. Ze was altijd 
aanwezig op de clubbijeenkomsten, behalve als ze gezondheids-
problemen had. Ze had een positieve levensinstelling. We zullen 
onze eigenzinnige Lies echt missen.
DOOR FREDERIKE MEULENBELT-HEMMINK, IW AMBT 
ALMELO

Geheel onverwacht is op donderdag 4 augustus j.l. ons ge-
liefd medelid Wil van Daalen-Doornink op 87-jarige leeftijd 
overleden. Vanaf haar lidmaatschap in 1973 was Wil op haar 
eigen hartelijke en bescheiden wijze betrokken bij IW Nijkerk. 
Zo vervulde ze de functie van secretaris en nam zij deel aan de 
culturele commissie. Ook hielp ze tot voor kort enthousiast bij 
onze jaarlijkse bloemschikdagen. Wij hebben Wil leren kennen als 
een lief, warm en belangstellend IW-lid; zij zal dan ook een lege 
plek in onze club achterlaten.
DOOR PHIENEKE VAN DE CASTEL, IW NIJKERK

Op 5 augustus overleed ons dierbaar lid Nan Weijers-van 
Diemen. Nan is 85 jaar worden, zij stond nog volop in het leven. 
Ondanks dat ze al een tijdje ziek was, klaagde ze nooit. Hoewel 
van uiterlijk fragiel, was ze een zeer sterke vrouw en iemand die 
altijd het goede in de mens zag. Vanaf 1969 was ze een actief 
en meelevend lid, het langst van ons allen. Nan is voorzitter 
geweest en haar huis stond altijd open voor clubbijeenkomsten. 
Tevens was ze actief lid bij de leeskring. Wij zijn blij dat we Nan 
hebben gekend en zullen haar erg missen. 
DOOR GEERTJE SAID, IW HENGELO

Wij Gedenken
D56
IW Almelo   Lies Gietelink-Govers

IW Schoonhoven  Henny Drogendijk-Slagboom

IW Schoonhoven  Ina Visser-van Willigen

IW Barchem  Mieke Boerkoel-Tabois

IW Hengelo(O)   Nan Weijers-van Diemen

IW Nijkerk  Wil van Daalen-Doornink  

D58
IW Drachten  Maaike Wijma-Ringnalda

IW Haarlem  Ilse Venhuizen-Hirs

IW Purmerend  Map de Boer-Beets

D60
IW Nijmegen  Marijke Dickmann–Boon

  Guusje Vollebergh–van Leent

IW Roermond  Anneke Lodewijks–Jaartsveld

  Huub Schutgens–van de Loo

  Margaret Dröge-Kraaijvanger

IW Schiedam  Annie Valk-Gieteling
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Artikelen uit de IW Giftshop
Artikelen uit de shop sturen wij u graag toe. Porto wordt berekend. Prijswijzigingen voorbehouden.

De IW Giftshop is ook aanwezig op het internet: www.iwgiftshop.nl

Laura Smit Tel. 0032 33840274 e-mail: smitkoopman@gmail.com
Eleonora de Kort Tel. 0031(0)343573130
Riet Dudok van Heel-Buurke Tel: 0031(0)578612264 e-mail: RietDvH@kpnmail.n

Artikelnaam Prijs in €

Balpen met Innerwheel logo € 9,00

Boekenlegger,verguld € 5,00

Broche, Blauwe bloem, IW-logo € 15,00

Broche, Edelstenen € 15,00

City-bag € 20,00

Flagpin IW logo € 5,00

Gastendoekje € 7,00

Gastendoekje, tulp uitverkocht

Golfballen € 10,00

Golfhanddoeken € 13,00

Handtashouder € 10,00

Hartje € 10,00

Horloge, zwart € 28,00

Horloge, wit met IW-logo € 20,00

Kaarsen (2 st.) € 5,00

Kandelaar € 8,00

Kerstbal € 11,00

Koelkastmagneet IW-logo € 2,00

Koeltasje Coolfresh 0,5 liter (blauw-grijs) € 5,00

Koeltas, grote fles, geel met IW-logo € 8,00

Koffer-riem, blauw met geel IW-logo € 7,00

Leeslampje, Design € 11,00

Markeerstiften € 5,00

Memobloc € 3,00

Mousepad IW-logo € 3,00

Nicky halsdoekjes € 12,00

Paraplu, blauw € 15,00

Paraplu, geel, IW-logo € 15,00

Prullariabakje € 5,00

Artikelnaam Prijs in €

Schort, Barbecue € 24,00

Schort, Bistro-sloof € 18,00

Servetring € 5,00

Servetten (pak 50 st.) € 5,00

Sfeerlicht uitverkocht

Shawl cashmere € 20,00

Shawl, Fleece uitverkocht

Shawl, lang,  zijde, blauw  of ecru met wieltjes € 13,00

Shawl, Zijde 90 x 90 cm € 33,50

Shawl-clips € 8,00

Silverwave Mousepad € 5,00

Sleutelhanger IW € 5,00

Snack-schaaltjes € 5,00

Speelkaarten € 9,00

Sticker voor Auto € 2,00

Sticker, IW logo (klein, 100st.) € 7,00

Stola, Wol € 35,00

Tas € 7,00

Theedoeken set 3 st. grijs/beige € 10,00

Theelepel € 5,00

Visitekaart-etui uitverkocht

Visitekaartje Roos € 3,00

Visitekaartje Rose of Friendship € 8,00

NIEUW: Shawl, design met een Hermes-look € 39,90

NIEUW: Broche, model varen € 15,00

NIEUW: Shawl, lang, rood met IW wieltjes € 26,00

NIEUW: Shawl met een Burberry-look € 25,00

NIEUW: Brillendoekje met IW. logo € 5,00

De IW Giftshop is ook aanwezig op het internet: www.iwgiftshop.nl   
E-mailadres IW Giftshop voor bestellingen: giftshop@iwgiftshop.nl

Betalingen per bank:
NL73 ABNA 0475 9749 48 
t.n.v. L.M. Smit-Koopman inz. Inner Wheel Giftshop
BIC-code: ABNANL2A
Onder vermelding van het bonnummer of het/de bestelde artikel(en)

Laura Smit E-mail: laura.smit@telenet.be
Inge van Es  T. 0529-484706 E-mail: vanes@kpnmail.nl      

GIFTEN: HOSPICE DALFSEN, FIBROSE STICHTING BAARN
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  DOOR ANNIE BOS-OLDENHUIS, REDACTEUR D58 

Bijzondere beroepen binnen IW
Annagreet Hoogeland verslingerd 
aan pinholefotografie

Interview met Annagreet Hoogeland, 1973, 
clublid van Leeuwarden-Zuid. Ze woont met 
haar man in Leeuwarden.

Wat is pinholefotografie
Dat is lensloze fotografie, je gebruikt geen 
lens of objectieven. Annagreet werkt analoog 
met gebruikmaking van een filmrolletje. 
Back to basic. Het gaat terug naar het 
camera obscura principe. Doordat je met een 
pinholecamera letterlijk door een minuscuul 
klein gaatje, 0,17 mm, fotografeert, wordt de 
belichtingstijd ook langer. Dit kan afhankelijk 
van het licht soms wel enkele minuten zijn. 
Als je bijvoorbeeld een boom fotografeert als 
het waait met een sluitertijd van een minuut 
dan zullen de takken bewegen. Op je foto ziet 
dit er dan meestal iets wazig uit. Hierdoor 
kunnen leuke of onverwachte effecten 
zich voordoen. Omdat ik geen lens gebruik 
ontbreekt een echt brandpunt waardoor het 
beeld nergens echt scherp is in de foto. Dit 
geeft de foto’s een zachte, bijna schilderach-
tige uitstraling. 

Op welke manier kwam je hiermee in 
aanraking
In 2006 heb ik de Fotovakschool in Apeldoorn 
afgerond. Tijdens deze opleiding kwam ik 
in aanraking met pinholefotografie. Ik ben 
helemaal verslingerd geraakt aan deze oudste 
vorm van fotograferen.

Wat maakt deze manier van fotograferen 
voor jou aantrekkelijk
Dat je op een aandachtige manier bezig bent 
met alles om je heen, de camera, spelen met 
de belichtingstijd, beweging, onvoorspelbare 
situaties. Het resultaat daarvan maakt het 
voor mij heel boeiend. Door gebruik te maken 
van pinholefotografie kan ik in de foto’s een 
diepere gevoelslaag laten zien.

Is het je werk of je hobby
Het is voor mij werk. Ik beoefen de pinhole-
fotografie naast mijn product- en portret-
fotografie waarvoor ik een digitale camera 
gebruik. In 2011 heb ik de product/culinaire 
foto’s gemaakt voor het kookboek ‘Maak 
van de noot een deugd’, een kookboek vol 
kruidnootgerechten. Dit kookboek is in 2012 
in Parijs bekroond met de prestigieuze Gour-
mand World Cookbook Award in de categorie 
Best Illustrated.
 

Wat merkt je man van jouw activiteiten 
met pinholefotografie
Mijn man steunt me enorm, dat is een fijn 
gevoel. Hij helpt b.v. actief mee bij het 
klaarmaken van exposities, foto’s ophangen 
en attributen sjouwen. In het weekend gaan 
we vaak samen op pad, naar het strand of de 
duinen. Als ik fotografeer leest hij in alle rust 
een boek. 

Wat is je mooiste resultaat tot nu toe
Dat mijn foto’s bij mensen emoties los kun-
nen maken, ze raken erdoor ontroerd. Emoties 
soms tot tranen toe, dat is voor mij het al-
lermooiste resultaat. Mensen laten me weten 
dat ze zich herkennen in sommige foto’s. 
“Dit raakt mij echt”, en dan vertellen ze heel 
openhartig zomaar een verhaal over zichzelf, 
heel ontroerend. Deze reacties zijn voor mij 
hartverwarmend, en geven me de energie om 
nog heel veel mooie foto’s te willen maken en 
te laten zien.

Waar kunnen we je vinden
Op mijn website www.hoogelandfotografie.nl
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