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DOOR ANNIE BOS

Van de hoofdredacteur
Een nieuwe jaargang, de 53ste alweer. En zoals gebruikelijk bij
Inner Wheel is er iedere jaargang een nieuwe hoofdredacteur. De
komende vier nummers mag ik dat zijn. Na drie jaar redacteur
geweest te zijn van district 58, is het nu mijn beurt om de taak
van hoofdredacteur te gaan vervullen. Spannend en uitdagend
maar in het volle vertrouwen dat we als redactie samen iets
moois maken van alle kopij die we van besturen en clubs
binnenkrijgen. Over de kopij hebben we niet te klagen, maar het aanleveren van de foto’s kan nog
iets beter dan nu gebeurt. In het colofon heb ik een (hele) korte handleiding gezet. Zo raken we
meer en meer vertrouwd met computerprogramma’s, en het is toch prachtig om via IW te leren
hoe je foto’s kunt versturen naar je (klein) kinderen? Daar scoor je punten mee. Er valt nog meer
te scoren, want ook in de colofon is te lezen dat de redacteur van D58 vacant is. Een mooie kans
om mee te helpen de Kroniek vorm te geven. Want het is een leuke klus. Een beetje taalgevoel,
goed kunnen omgaan met Word en het vullen van bestanden in Dropbox, meer is niet nodig. Nou
ja, een beetje nauwkeurigheid is ook mooi meegenomen. Dus voel je vrij en mail me gerust. Ik zie
er naar uit.

BOB-dag 27 september 2017
De BOB-dag is de dag waarop het landelijk
bestuur van IW Nederland alle bestuursleden,
oud-bestuursleden, leden van de redactie,
de PR-commissie en de Johanna Hamburger
Stichting uitnodigt voor een gezellige treffen.
Gewoon om elkaar weer te spreken, om nieuwe
bestuursleden te ontmoeten, om ervaringen en
ideeën te delen, om de banden aan te halen.
Dit jaar wordt iedereen uitgenodigd om te
komen naar De-Ideeënfabriek in Niftrik.

(zie voor meer informatie over Marianne:
www.villavanheeswijk.nl)

Lezing Marianne van Heeswijk
In de ochtend verzorgt de beeldend kunstenaar
Marianne van Heeswijk een presentatie. Door
het hergebruiken van afgedankte materialen,
door pareltjes uit het verleden weer een
nieuwe bestemming te geven, wil Marianne
heden en verleden verbinden, wil ze verhalen
dwars door generaties en culturen heen
versmelten. Ze zal met ons deze verhalen
delen, zoals bijvoorbeeld over haar succesvolle
project ‘Tapijt voor Vrede’.

Datum : woensdag 27 september
Tijd
: 10.30 – 15.00 uur
Adres
: De-Ideeënfabriek, Maasbandijk 60,
Niftrik (treinstation Wijchen of Ravenstein)
Kosten : € 35,-, overmaken op NL63 ABNA
0507 6897 63 o.v.v. BOB-dag
Aanmelden: marian.tellegen@outlook.com

Workshop glas stapelen
Na de lunch verzorgt Mieke van den Berg
van De-Ideeënfabriek een workshop ‘Glas
Stapelen’, waarin we uitgenodigd worden
om zelf van oud glas weer iets nieuws te
maken. (zie voor meer informatie: www.deideeenfabriek.nl)

Agenda Algemeen
• BOB-dag
• ALV

Inhoud

27 september 2017 in Niftrik
4 november 2017 in Nijkerk
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DOOR MARIAN TELLEGEN, LANDELIJK PRESIDENT 2017-2018

Inner Wheel: Met elkaar, voor elkaar, voor anderen

Een nieuw jaar, een nieuw bestuur, een nieuwe
President, een nieuw thema: ‘met elkaar, voor
elkaar, voor anderen’. Binnen heel Inner Wheel
dragen besturen het stokje over en buigen leden
zich over interessante programma’s, boeiende
sprekers, leuke ontmoetingen en uitstapjes,
goede doelen, fundraising activiteiten en activiteiten om ‘onze handen uit de mouwen steken’.
We doen dit met elkaar, we doen dit voor elkaar
en zeker ook voor anderen. Wij Presidenten
van Inner Wheel Nederland willen dit ‘met
elkaar’, deze menselijke kant van Inner Wheel
benadrukken. Het staat voor de verbondenheid
en betrokkenheid waar het binnen Inner Wheel
om draait. We doen dit onder andere door alle
vier, de drie District Presidenten en de Landelijk
President, gezamenlijk dit ene thema uit te
dragen.
Boeket bloemen als metafoor voor Inner
Wheel
Bij de bestuursoverdracht van het Landelijk
bestuur is voor deze kracht van Inner Wheel de
metafoor van een boeket bloemen gebruikt. Een
boeket bloemen gebruiken we om te troosten,
om te vieren, om te feliciteren, om te bedanken,
om liefde te betonen, maar zeker ook gewoon
om het gezellig en leefbaar te maken. Wij, de
leden, zijn de losse, individuele bloemen. Wat
ons tot een boeket maakt is het feit dat we
samen in een vaas staan. De vaas staat voor de
IW structuur. Zonder leden geen boeket en een
lege vaas, zonder vaas blijven we niet overeind,
zonder vaas geen water en verdorren we. Met
het verstrijken van de tijd veranderen er dingen,

er komen nieuwe materialen beschikbaar, waardoor er andersoortige vazen komen. Er komen
nieuwe soorten bloemen binnen ons bereik,
we maken andere boeketvormen; geen strakke
biedermeier meer bijvoorbeeld, maar losse
veldboeketten. Maar de functie van het boeket
is onveranderd. Toch hebben we steeds minder
bloemen in de IW-vaas. Komt dit door de vaas,
is die te ouderwets, voldoet die niet meer in ons
huidige interieur? Of komt het omdat te weinig
mensen weten dat deze vaas er is en dat nieuwe
bloemen welkom zijn? Kortom, we hebben het
dan over de structuur van IW en over onze
communicatie. Natuurlijk vinden wij dat ontzettend belangrijk, maar als IW besturen willen
we de nadruk graag op de bloemen zelf leggen.
We zijn allemaal heel verschillend, de een is
krachtig, de ander fragiel, de een is ingetogen,
de ander uitbundig, de een wil vooral troosten,
de ander vooral vieren enz. enz. De kracht en
pracht van ons boeket ligt in deze verscheidenheid; de kracht en pracht ligt in ons, als leden,
zelf. We willen ervoor zorgen dat we elkaars
kracht leren zien, kennen en gebruiken. Zowel
binnen de Club, binnen het District als binnen
Nederland. Dit willen we bereiken door activiteiten op de ALV en DLV; door een nieuwe opzet
van de Besturencursus die dit jaar weer wordt
gehouden; door het stimuleren van Intercity
meetings, ook wel over Districtsgrenzen heen;
door afgevaardigden van Clubs met elkaar in
contact te brengen en ervaringen te delen met
betrekking tot de Cluborganisatie etc. etc.

International Inner Wheel
Ons boeket is zo veel groter dan uitsluitend het
Nederlandse, laten we ook dit internationale aspect omarmen en ervaren hoe de internationale
bloemen ons boeket extra kleur geven.
Dit jaar is een Conventie jaar. Eens in de 3 jaar
komen alle IW landen samen om elkaar te
ontmoeten en om met elkaar IW vorm te geven.
Deze Conventie wordt dit jaar van 11-14 april
gehouden in Melbourne in Australië. Iedereen
is welkom. Van 23-26 november is de 8e Women for Europe bijeenkomst, dit keer in Izmir
in Turkije. Dit zijn bijeenkomsten voor Europese
leden waarbij ervaring en kennis over een bepaald onderwerp wordt gedeeld. Onderwerpen
die verband houden met de vraag hoe we als
IW kunnen helpen de wereld een beetje beter
te maken. Dit jaar is het onderwerp de opvang
en integratie van vluchtelingen en immigranten. Van 1 t/m 5 november bezoekt Kapila
Gupta, de President van International Inner
Wheel, Nederland. Ze zal onder meer aanwezig
zijn bij onze Algemene Ledenvergadering op 4
november. Tijdens haar bezoek wil Kapila graag
in contact komen met de Nederlandse IW-leden,
horen wat onze ideeën en wensen zijn en zien
wat we hier allemaal organiseren. Ze zal graag
onze vragen beantwoorden. Laten we onze
betrokkenheid en gastvrijheid tonen door met
velen op de ALV aanwezig te zijn. Heb je vragen,
suggesties of ideeën met betrekking tot het
bovenstaande aarzel dan niet om te bellen of te
mailen: iiw.nl.lbpresident@gmail.com
tel. 06 54 25 84 61
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DOOR HENRIETTE SCHWENCKE, OUD HOOFDREDACTEUR IW KRONIEK

Impressie bestuursoverdracht
Landelijk Bestuur
De bestuursoverdracht van het LB vindt dit
jaar op 1 juli plaats in het schitterend aan
de Lek gelegen Hotel Restaurant Belvédère
in Schoonhoven. De genodigden, velen
met partner, worden ontvangen met koffie
en gebak, waarna het officiële gedeelte
aanvangt.
Aftredend president Francine Beij begint
met een korte terugblik op ‘haar’ IW jaar en
bedankt met een bloemetje of een presentje
de leden van het aftredend LB, in het
bijzonder penningmeester Fennie Kloosterziel
en past president Nina Kalt die beiden uit
het LB stappen, Marijke van der Meijden,
inmiddels oud board director IIW, Margje
Markering als vertegenwoordiger van de
inmiddels opgeheven PR commissie
(foto 1), en de 3 aftredende
districtspresidenten (Mieke van den
Dobbelsteen, D56, Christine Uijlenbroek, D58,
en Birgitta Ruysch, D60).
Daarna bedankt ze vice president Marian
Tellegen voor de samenwerking van
het afgelopen jaar en hangt ze haar de
‘ambtsketen’ om. (foto 2)
Marian begint haar voorzittersjaar
voortvarend en origineel. Als ze ‘haar’ bestuur
naar voren roept, blijkt dat het prachtige
gemengde boeket er niet zomaar staat.
Alle bestuursleden krijgen een andere
bloem uit de vaas, als symbool voor hun
verschillende persoonlijkheden. (foto 3)
Elke bloem afzonderlijk is mooi, maar samen
kunnen ze, zoals het boeket in de vaas
bewijst, een schitterend geheel vormen,
vertelt Marian. (Voor de rest van haar
gloeiende betoog zie haar eigen stukje in deze
kroniek.) Om haar motto ‘met elkaar, voor
elkaar en voor anderen’ kracht bij te zetten,
laat ze de afzonderlijke bloemen weer in de
vaas zetten en vertelt ze dat het boeket aan
het eind van de bijeenkomst naar een tehuis
zal gaan!

1.

Na afloop van het officiële gedeelte volgt een
heerlijke lunch (foto 4) en gaan degenen die
zich daarvoor hebben ingeschreven, naar de
woonboerderij van actrice Anne Wil Blankers,
die in haar eigen theatertje herinneringen
ophaalt uit haar loopbaan. (foto 5 t/m 7)

2.

4
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Column
 DOOR HANNEKE MULDER,
REDACTEUR D56

Afscheid van
de zomer

vlnr: Maria Schulp, secretaris, Willeke Overink, pres. D56, Margien Wessels Boer, pres. D58, Liesbeth van den
Eeden, pres. D60, Marian Tellegen, president LB, Ans van der Zouw, penningmeester, Ria Heijens, vice president,
Francine Beij, past president LB.

3..

Afscheid van de zomer! Menigeen denkt
met spijt terug aan die mooie maanden,
zijn weelderige bloemen, al het groen en
als het even kon de zon op ons hoofd. De
zomer met zijn vakantiebestemmingen,
zijn festivals, zijn overvolle terrassen,
zijn korte broeken, slippers en bikini’s.
O mensen wat jammer dat dit allemaal
weer voorbij is.
Nu komt de herfst met zijn vallende
bladeren, wind, storm en regen. Alles
wordt bruin, we moeten weer tegen
de wind in, jassen en truien aan en we
hebben het koud….
Hebben jullie wel eens van Omdenken
gehoord? Van Berthold Gunster die dit
fenomeen bedacht heeft? De wereld
bestaat uit feiten die soms een probleem
zijn omdat wij er zo tegen aan kijken.
Maar is dat ook altijd zo? We zeggen
vaak: ”Ja-maar als het nu mislukt? In de
zomer was het fijn maar nu is het getij
gekeerd en is het niet langer leuk. In
de zomer komt alles tot leven en in de
herfst gaat alles dood. Denk die feiten nu
eens om, zeg wat vaker: “ja-maar als alles
lukt”. Steek gezellig een kaarsje op in de
herfst. Denk in mogelijkheden en niet in
onmogelijkheden. Lees eens een boek of
ga naar een voorstelling van Berthold
Gunster en je zult zien dat het werkt!
Ja, maar dat kan ik niet - Ik denk dat ik
het wel kan. Ja, maar daar ben ik te oud
voor - Ik ben nog jong genoeg om dit
te ondernemen. Ja, maar zo ben ik nou
eenmaal - Ik kan ook een andere kant
van mezelf laten zien.

4.

5.

6.

7.
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Evaluatie enquête Johanna Hamburger Stichting
Hartelijk dank voor jullie reacties op de
enquête die in april heeft plaats gevonden.
585 leden hebben meegedaan, ongeveer een
kwart van het totale aantal leden. We hadden
graag meer reacties gezien, teneinde de
mening van ieder lid te kunnen peilen, maar
dit schijnt een prima uitkomst te zijn. Dit is
een representatieve respons
*) r uim 80% is goed bekend met de Johanna
Hamburger Stichting als Sociaal fonds
binnen Inner Wheel, 19% heeft er van
gehoord.
*) D
 at een lid een onverwacht financieel
probleem kan hebben is voor 76% denkbaar,
24% is minder overtuigd, maar niet helemaal
negatief.
*) F inanciële ondersteuning van een IW-lid is
voor 72% passend bij de IW doelstellingen.
Hulp aan het buitenland hoort volgens 67%
bij de doelstellingen.
 e aanvraag om hulp in het buitenland
*) D
dient volgens 21% uitsluitend aan de clubs/
leden te worden gevraagd, 35% vindt dat
de aanvraag via de JHS moet worden gedaan
en 44% wil het via de clubs èn de JHS laten
lopen. Dit betekent dat 79% een gift door de
JHS aan het buitenland goed keurt.
*) 8 7% heeft geen verdere suggesties of ideeën
omtrent de doelstelling van de JHS. De 13%
die wel een antwoord gaf is te verdelen in
positief en negatief. Twee derde (9%) van de
positieve opmerkingen bevatten vaak ideeën
die soms niet conform de statuten zijn, maar
ook suggesties die nu al van toepassing zijn.
Een derde (4%) vindt afschaffen/ opheffen
of iets soortgelijks, een beter plan.
*) 3 3% vindt dat een club vrij is om deel te
nemen aan het fonds. 67% is echter van
mening dat de vastgestelde bijdrage per lid,
bij het lidmaatschap hoort.
*) W
 eigering van de betaling van de bijdrage
is voor 71% reden, om geen hulp aan de
betreffende club te geven. 29% vindt dat
niet betalende clubs desondanks aanspraak
mogen maken.

*) bijdrage van € 2,50 voor de
instandhouding van het fonds, is voor
42% geen probleem. € 5,00 is voor 43%
acceptabel, 3% vindt €7,50 prima en 12%
wil € 10,- jaarlijks doneren.
*) 54% kan instemmen met de betaling van
de bijdrage rechtstreeks aan de JHS, 11% is
het daar niet mee eens en 35% heeft geen
voorkeur.
*) de reserve van 2x de maximale uitgaven
voor de continuïteit van de JHS wordt
door 33% voldoende geacht. 12% denkt
aan 3x de maximale uitgaven, 45% wil
het gemiddelde van de laatste 5 jaar met
een max. van € 25.000,- en 10% denkt er
anders over. Dat varieert van op=op tot
een reserve tot € 40.000,- . De 10% vooren tegenstemmers verhouden zich in 2/3
positief tot 1/3 negatief.
*) over de financiën van de JHS heeft
90% geen opmerkingen. 10% heeft wel
opmerkingen, waarvan een klein deel
uiterst negatief is, anderen willen geen
giften voor het buitenland en sommigen
denken dat er genoeg instanties zijn om bij
aan te kloppen. Geheel andere geluiden zijn
van leden die al het “gedoe” rondom de JHS
niet begrijpen en vinden dat men juist trots
moet zijn op dit fonds. Een voorbeeld voor
het buitenland!
*) Jaarlijks wordt het financieel verslag en
de augustusbrief aan alle contactpersonen
en clubs gestuurd. Ook aan clubs die geen
contactpersoon hebben.
De informatie wordt als volgt ervaren:
12% heeft er nooit iets van gezien of
gehoord.4% is niet geïnteresseerd, bij 51%
wordt het in de club besproken en bij 33%
wordt het ook naar de leden gestuurd. Men
beoordeelt de informatie van voldoende tot
goed.
*) 6 9% heeft de bijgestuurde folder gelezen
en 70% vindt hem duidelijk.
 at betreft de communicatie over en
*) W
door de JHS heeft 87% geen wensen of
suggesties.
B
 ij de 13% die opmerkingen maakten valt

op dat dat het overgrote deel de informatie
wel krijgt, maar dat anderen opmerken dat
ze nooit iets horen in hun club. (Bij ieder
bericht dat de JHS aan alle clubs stuurt,
staat altijd het verzoek om het in de club te
willen bespreken.)
*) d e laatste vraag betreft het voortbestaan
van de JHS: 84% is voor en 16% zegt tegen
te zijn. De stemmen kwamen voor 35%
uitD56, 34% uit D58 en 31% uit D60.
Wat is nu de conclusie:
We kunnen stellen dat er een breed draagvlak
is voor het sociale fonds van IW Nederland.
Velen dragen de Stichting een warm hart toe
en een bijdrage van minimaal € 2,50 is geen
probleem. Deze uitslag is cruciaal en vormt
een goede basis voor de toekomst van de
Johanna Hamburger Stichting. Het bestuur
zal de opmerkingen, indien toepasbaar,
trachten uit te voeren. Echter: er is en blijft
een relatief kleine groep leden die zich verzet
tegen het instituut Johanna Hamburger
binnen IW Nederland. Het was en is de stellige
bedoeling van het bestuur om duidelijk te
zijn. Een voorlichtingsbijeenkomst op de ALV
was een goede manier om meer overleg te
kunnen hebben. We vertrouwen er op dat de
informatie die aan de clubs wordt gestuurd,
ook naar de leden binnen de clubs wordt
doorgestuurd. Alle leden hebben recht op
informatie. Zo willen we blijven werken aan
een goede communicatie.
Ook op de website zal de JHS te vinden zijn.
Destijds is voor de Stichtingsvorm gekozen.
Dit gegeven èn de statuten vormen de basis
van wat de JHS is, een betrouwbare en
discrete partner voor diegenen die bij de JHS
aankloppen.
Met dank aan Marian Tellegen, die als
inkomend LB-presidente heeft meegewerkt
aan de folder en deze enquête.
Karin de Boer-Brenninkmeijer, voorzitter/
secretaris Johanna Hamburger Stichting

DOOR ANNIE BOS, HOOFDREDACTEUR

Dag van de Vriendschap wereldwijd
Raar, om een aankondiging van Friendship, 30
juli, in de Kroniek te zien. Misschien minder
raar als je leest dat de VN een Internationale
Vriendschapsdag heeft ingesteld. De VN daagt
organisaties uit om op die dag activiteiten en
evenementen te organiseren in het teken van
vriendschap. Nou als er iets is waar wij goed
in zijn als organisatie dan is dat vriendschap.

6

Immers één van onze doelstellingen is het
bevorderen van vriendschap. Inner Wheel
Internationaal daagt ons uit om daaraan
vorm te geven, en wat is er dan mooier om de
Vriendschapsdag daarvoor te gebruiken? Ik ben
benieuwd op welke wijze wij dat als clubs vorm
gaan geven in 2018. Op de achterpagina lees
ik dat bijvoorbeeld Joost graag internationale

vriendschappen tot stand wil brengen, dichtbij.
En ook in andere clubverslagen las ik de wens
om ‘over de grens contacten te leggen’. Misschien is 30 juli dan een uitgelezen kans om
te benutten als Inner Wheel. Iets nieuws om
onze club ‘op de kaart te zetten’ op een nieuwe
manier. We gaan het zien, in de Kroniek en
daarbuiten.
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Make friends
Make a difference
Be inspired
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Ontmoet Kapila Gupta, President
van International Inner Wheel

Kapila werd geboren op 21 augustus. Ze is
arts en moment verbonden als directorconsultant aan haar eigen kliniek, Dr.
O.P. Gupta Memorial Diagnostic Centre,
Rohtak, India. Naast haar kennis van
‘westerse’ geneeskunde, heeft ze zich
verdiept in alternatieve geneeskunde. Ze
is opgeleid in Reiki en zeer geïnteresseerd
in Astrologie en Art of Living. Ze is
religieus en een aanhanger van Karma
Theorieën. Kapila heeft een zoon en een

dochter. Haar zoon woont en werkt in de
Verenigde Staten en heeft twee kinderen,
haar dochter woont en werkt in Canada.
Kapila’s man is industrieel en lid van
de Rotary. Kapila werd in 1991 lid van
Inner Wheel. In haar club vervulde ze
verschillende bestuursfuncties en ontving
daarvoor ook diverse onderscheidingen,
zoals die voor beste Secretaris en
President. Tussen 2000 en 2007 was ze
actief binnen het bestuur van District 301,
waarvan ze in 2007 President werd. Daarna
werd ze penningmeester van Inner Wheel
India en was in 2009-2010 nationaal
President. Tijdens haar presidentschap
wist ze de Indiase districten te motiveren
om 53 nieuwe clubs op te richten en
heeft ze ervoor gezorgd dat India met
700 leden aanwezig was op de 2e South
Asian Rally in Shri Lanka. In 20132014 werd ze gekozen als eerste Indiase
penningmeester van International Inner
Wheel en vervulde deze functie tot en
met 2016. In dat jaar werd ze gekozen
tot Inkomend International President en
daarmee vervult ze dus achtereenvolgens
twee verschillende posities binnen het
internationale bestuur van Inner Wheel.
Daarmee is ze in dit 94e Inner Wheel jaar
de 50e President van International Inner
Wheel.

MOTTO: LEAF A LASTING LEGACY

Leaf al lasting Legacy zou je vrij kunnen
vertalen als ‘laat een blijvende afdruk na’.
Hoewel we al 94 jaar bestaan en al 50 jaar
een internationale organisatie hebben
is de bekendheid van Inner Wheel nog
steeds beperkt. Met haar thema wil Kapila
onderstrepen dat het belangrijk is dat we
hier allemaal iets aan doen. In onze directe
omgeving uitdragen waar Inner Wheel voor
staat en wat Inner Wheel doet.
Volgens Kapila kunnen we allemaal bijdragen
aan onze IW organisatie door bij te dragen
aan de wereld om ons heen. Nalatenschap
heeft te maken met het bewust omgaan met
mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
Nalatenschap is een stempel drukken op de
toekomst van je directe omgeving, maar ook
op die van je IW organisatie; ‘Ja, toekomstige
wereld, hier is mijn bijdrage!’. Het gaat er niet
om wie we zijn, maar om wat we doen. Met
dit motto wil ze ons stimuleren om kritisch
naar ons zelf te kijken en naar onze rol
binnen Inner Wheel. ‘Als je Inner Wheel nu
zou verlaten wat laat je je club dan na, hoe
zullen anderen je herinneren?’ Letterlijk zegt
ze: ‘With wishes for yet another new IW year,
Pledge to make a difference in the way you
serve the community or your organisation. Let
each one of you leave an impact around you
to leave a lasting Legacy for IW.
(Kapila zal van 1 tot en met 5 november
dit jaar Nederland bezoeken en ook op 4
november bij de ALV aanwezig zijn)

DOOR MARIAN TELLEGEN, LANDELIJK PRESIDENT

Met Inner Wheel wereldwijd gaat het goed
Het aantal leden en het aantal clubs neemt
toe. Dit is met name te danken aan de groei
in India. Eind 2016 hadden we ruim 105.000
leden verdeeld over 3.800 clubs en ongeveer
100 districten. Europa heeft ruim 50.000
leden, waarvan 15.000 in Groot-Bretagne &
Ierland. Europa heeft het lastig. Vooral in de
West-Europese landen, waaronder Nederland,
neemt het aantal leden en clubs af. Nederland
heeft nu ruim 2200 leden verdeeld over
iets minder dan 70 clubs. Het dalende leden
aantal wordt mede ingegeven, doordat
vrouwen ook welkom zijn bij service-clubs
als de Rotary. Dit is zeker niet het geval in
Aziatische en Afrikaanse landen.
In Azië zijn er ongeveer 45.000 leden,
waarvan 39.000 in India. Het aantal clubs en
leden in India neemt snel toe en het zal niet
lang meer voordat Europa haar dominante
positie binnen Inner Wheel verliest.
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Algemene Ledenvergadering van
de Vereniging
Inner Wheel Nederland
DATUM:
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017
VAN 10.30 – 15.30 UUR
LOCATIE:
“DE SCHAKEL”
ORANJELAAN 10
3862CX NIJKERK
(TEL: 033 2460804)

AGENDA:
		 9.30 -10.30 uur ontvangst met koffie en thee
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Om 10.30 uur opening en welkom door Marian Tellegen, President LB.
Voorstellen bestuursleden Landelijk Bestuur.
Vaststellen agenda en mededelingen
Presentatie door Mrs. Kapila Gupta, President International Inner Wheel.
Ingekomen stukken m.b.t de ALV en post 16-17 ter inzage bij de secretaris.
Goedkeuring Concept Notulen ALV van 5 november 2016.
Goedkeuring Jaarverslag Landelijk Bestuur 2016-2017.
Goedkeuring Financieel Jaarverslag Landelijk Bestuur 2016-2017
Verslag kascommissie en decharge Bestuur en Penningmeester 2016-2017
9. Benoemen lid Kascommissie en verzoek tot een reserve-lid Kascommissie.
10. Toelichting en besluitvorming over de voorstellen tot wijziging van de Statuten en het
Reglement van de Vereniging Inner Wheel Nederland.
11. Themasessie
12.15 uur – 13.30 uur aperitief en lunch
12. 	Presentatie van de plannen van het LB voor het bestuursjaar 2017-18 met o.a.
ledenadministratie; website; PR; kroniek; Inspiratie en training; DenkTank
13. Goedkeuring Begroting 2017-2018
14. Johanna Hamburger Stichting
15. Benoemen nieuwe bestuursleden en herbenoeming zittende leden.
16. Bedanken van bestuursleden die afscheid nemen
17. Rondvraag en afsluiting.
Sluiting van de vergadering om 15.30 uur en gelegenheid tot napraten bij een kop koffie of thee.
Nadere informatie en meerdere stukken worden 6 weken vóór de ALV via de Districtssecretariaten naar de Clubs
gestuurd.
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Inner Wheel Nederland: Balans 2016-2017
ACTIVA:
Rek.nr. 50.76.89.763

6/30/2015

6/30/2016

6/30/2017

€564,51

€4.134,40

€4.482,16
€58.508,37

Spaarrek. 50.037.49

€59.526,50

€43.144,20

Aanschaf/Voorraad Jubileum Sjaals

€3.700,00

€-

Nog te ontvangen

€59,00

€870,49

€100,00

PASSIVA:
Reservering Conventie

6/30/2015

6/30/2016

6/30/2017

€3.500,00

€3.500,00

€4.250,00

Reservering Website

€3.500,00

€3.284,18

€4.784,18

Reservering lustrum 2019

€1.500,00

€2.250,00

€3.000,00

Reserve Algemeen

€34.239,51

€36.283,41

€45.261,31

Reservering Rallye Charlemagne 2019-2020

€750,00

Reservering Sin bet voor Jub. Project
Verkopen Lustrum Sjaals

€2.275,50

Nog te betalen

€25,00

Nog aftedragen BTW Banners Website
Res.Pr. Max. Fonds/ schuld korte termijn
€63.850,01

€48.149,09

€63.090,53

€€2.010,85

€2.972,34

€34,65
€18.810,00

€-

€63.850,01

€48.149,09

Vooruit ontvangen t.g.v. Bobdag sept 2016
TOTAAL:

€1.500,00
€1.322,70

€36,00
€63.090,53

Specificatie nog te betalen ad € 2.972,34: € 2.439,00 Best. wis. 1 juli 2017, decl. € 119,96, JHS 20,00. Verz VSD € 323,38 , IW Alkmaar € 70.00 gift t.b.v. Jub. Project.
Specificatie nog te ontvangen € 100,00: Best.wis. € 100,00,
Het Positieve Resultaat na reserveringen ad € 8.977,90 (zie financieël overzicht) is geheel aan de Algemene Reserve toegevoegd.

Financieel Jaarverslag 2016 - 2017 Inner Wheel Nederland
INKOMSTEN

INKOMSTEN
2015/2016

INKOMSTEN
2016-2017

BEGROTING
2017/2018

Afdr t.b.v. Int. Inner Wheel

€-

€-

€-

Afdr. t.b.v. Joh. Hamb. St.

€3.162,50

€1.810,00

€5.750,00

Afdracht t.b.v. IWN

€59.269,00

€56.682,00

€54.050,00

-----------------

-----------------

-----------------

Saldo inkomsten via Afdrachten

€62.431,50

€58.492,00

€59.800,00

Nat Project (Pr. Maxima Fonds)

€1.127,50

€-

€11.500,00

-----------------

-----------------

-----------------

Saldo inkomsten Landelijke Projecten

€1.127,50

€-

€11.500,00

€15,00

€15,00

€15,00

Afdracht

BEGROTING
2017/2018

Int. Inner Wheel

€12.507,72

€9.457,64

€9.500,00

Bijdragen Joh. Hamb. St. = Terugbetaling

€3.162,50

€1.810,00

€5.750,00

-----------------

-----------------

-----------------

Saldo uitgaven via Afdrachten

€15.670,22

€11.267,64

€15.250,00

Nat.Project (Prinses Maxima Fonds

€1.127,50

€-

€11.500,00

-----------------

-----------------

-----------------

Saldo afgedragen Landelijke Projecten

€1.127,50

€-

€11.500,00

Drukkosten Kroniek

€16.823,81

€16.276,39

€16.000,00

Redactie Kroniek

€1.125,96

€1.016,55

€1.500,00

Ledenboekje

€6.690,26

€924,32

€1.000,00

-----------------

-----------------

-----------------

€24.640,03

€18.217,26

€18.500,00

Web/Pr/Ext.comm.

€1.770,60

€1.828,86

€2.500,00

Reservering Vernw/OnderhoudWebsite

€1.500,00

€1.500,00

€1.500,00

Kosten Website

€1.715,82

€1.005,20

€4.500,00

Af te dragen BTW Banners Website

€34,65

€-

€-

-----------------

-----------------

-----------------

€5.021,07

€4.334,06

€8.500,00

Kroniek

-----------------

-----------------

-----------------

€15,00

€15,00

€15,00

PR Commissie

Saldo uitgaven Kroniek
PR Commissie

Vrijval Reservering Website

€1.715,82

€-

€4.000,00

Reclame Banners op Website

€165,00

€495,00

€-

Ontvangen BTW Banners Website

€34,65

€-

€-

-----------------

-----------------

-----------------

€1.915,47

€495,00

€4.000,00

Saldo inkomsten PR

UITGAVEN
2016/2017

Landelijke Projecten

Kroniek

Saldo Inkomsten Kroniek

UITGAVEN
2015/2016

Afdracht

Landelijke Projecten

Diversen - Abonn.Kroniek

UITGAVEN

Saldo uitgaven PR

Stukken ALV

De financiële bijlage in de Kroniek is groter dan voorgaande jaren. Daardoor is er onvoldoende ruimte overgebleven voor het
jaarverslag. Het volledige jaarverslag wordt aan de clubs toegezonden, en kunt u via uw clubsecretaris verwachten.
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ALV

INKOMSTEN

INKOMSTEN
2015/2016

INKOMSTEN
2016-2017

BEGROTING
2017/2018

Bestuur

UITGAVEN

UITGAVEN
2015/2016

UITGAVEN
2016/2017

BEGROTING
2017/2018

Alg.kosten LB

€1.439,58

€1.581,80

€2.000,00

Reiskosten LB/ALV/VSD

€2.218,35

€2.310,38

€2.500,00

Verzekering/Sin

€3.018,00

€2.958,52

€3.000,00

Representatie

€547,74

€290,00

€250,00

Administratie/secretariaatkosten

€63,59

€97,57

€300,00

Bankkosten

€186,95

€136,65

€150,00

Diversen

€943,50

€-

€200,00

Bestuur

Notariskosten Statuten wijziging
Saldo inkomsten Bestuur

-----------------

-----------------

-----------------

€-

€-

€-

International

Saldo uitgaven Bestuur

-----------------

-----------------

-----------------

€8.417,71

€7.374,92

€8.900,00

€1.389,62

€2.230,47

€1.500,00

€750,00

€750,00

€750,00

€750,00

International
European Meeting (Europaoverleg )

Vrijval Res. Conv.

€500,00

€-

€-

€3.500,00

Reservering IW Conventie (Australie e.a)
Reservering Rallye Charlemagne in

€750,00

Nederland 2019
IIW Conventie Melbourne

€3.500,00

Bezoek Int. President Kapila - nov ‘17
-----------------

-----------------

-----------------

€-

€-

€3.500,00

BOBdag

€1.191,00

€1.273,00

€1.100,00

Cursus Besturen

€3.525,00

€-

ALV bijdrage

€3.397,50

€4.361,00

Best.wissel

€1.435,00

€2.055,00

Saldo kosten internatinal

€2.000,00
-----------------

-----------------

-----------------

€2.139,62

€3.730,47

€8.500,00

BOBdag

€995,15

€1.309,00

€1.100,00

€3.500,00

Cursus Besturen

€3.726,21

€-

€3.500,00

€4.300,00

ALV

€6.221,90

€6.481,82

€6.500,00

€1.500,00

Best. Wissel

€1.748,85

€2.464,00

€1.750,00

Bijdrage VSD

€2.536,00

€2.425,00

€2.300,00

Reservering Lustrumviering 2019

€750,00

€750,00

€750,00

-----------------

-----------------

-----------------

€15.978,11

€13.429,82

€15.900,00

Bijeenkomsten I.W.N.

Saldo kosten internatinal
Bijeenkomsten I.W.N.

-----------------

-----------------

-----------------

€9.548,50

€7.689,00

€10.400,00

Insignes

€1.233,60

€100,80

€200,00

Insignes

€1.526,83

€-

€200,00

IW Banners voor Clubs

€1.716,99

€762,30

€-

IW Banners voor clubs

€2.041,27

€762,30

€-

Rente

€617,70

€364,17

€400,00

Diversen

€-

€176,10

€100,00

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Saldo Inkomsten Overig

€3.568,29

€1.403,37

€700,00

Saldo Uitgaven Overig

€3.568,10

€762,30

€200,00

Batig saldo

€2.043,90

€8.977,90

€2.665,00

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

€78.606,26

€68.094,37

€89.915,00

€78.606,26

€68.094,37

€89.915,00

Saldo inkomsten I.W.N.
Overige Inkomsten

Totaal Inkomsten I.W.N.

Saldo uitgaven I.W.N.
Overige Uitgaven

Totaal Uitgaven I.W.N.
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Toelichting Financieel Jaarverslag 2016/2017:
Bij de start van het Inner Wheel jaar
2016-2017 waren er 2388 leden verdeeld
over de 3 Districten, inclusief 7 MAL leden.
In de loop van het I.W. jaar werden er 90
nieuwe leden ingeschreven maar helaas
ook 232 leden uitgeschreven, aan het eind
van het Inner Wheel jaar waren er nog
2247 leden (Dit is wederom een moment
opname). De Clubs Rotterdam-Delfshaven,
Hengelo, Oldebroek en Rijssen zagen
zich genoodzaakt hun lidmaatschap te
beëindigen. 2 leden gaven aan MAL lid te
willen worden.
Inkomsten: Er is geen splitsing meer in de
inkomsten van Inner Wheel Nederland. Apart
wordt nu nog wel vermeld wat I.W.Ned.
ontvangt als bijdrage voor de Johanna
Hamburger Stichting.
Bijdrage BOB dag en Bestuurswisseling:
De bijdragen lopen via de rekeningcourant
van Inner Wheel en zijn grotendeels
kostendekkend, de van het Landelijk
Bestuur afscheid nemende leden en
eventueel aanwezige partners betalen als
blijk van waardering geen bijdrage voor de
Bestuurswisseling.
Banners: Van de betaling voor de Banners
op de website hoeft de in rekening gebrachte
BTW (21%) niet te worden betaald omdat
dit onder de kleine ondernemers regeling
valt. De ontvangen BTW is als Diverse Baten
geboekt.
Uitgaven: Aan International Inner Wheel
werd voor 2404 leden de volledige
afdracht en voor 42 leden de halve afdracht
betaald in het totaal GBP 8.487.50.
Verzekering/SIN: Aansprakelijkheid Verz.:
€ 1.202,82 minus nacalculatie- ledenaantal
restitutie van € 59.30, Toezichthouders en
Bestuurdersverzekering
€ 1.815,00. De afgesloten Evenementen
Verzekering ad € 323,38 is voor de VSD in
Goes en voor rekening van de organisatie.
Het SIN is inmiddels opgeheven en alle
financiën zijn afgewikkeld. Door IW
Nederland is € 1.322,70 terug ontvangen
en na overleg in het L.B. is dit bedrag
gereserveerd voor het komende Jubileum
Project in 2018-2019.
Kroniek/Redactie: 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
redactieleden.
Elk jaar wordt op toerbeurt een redacteur,
van een District, hoofdredacteur en komt
er voor het betreffende District een nieuwe
redacteur.

12

Algemeen: Als reiskostenvergoeding werd
€ 0,20 per km of de kosten van het openbaar
vervoer vergoedt. Er is zoveel mogelijk samen
gereisd.
Begroting 2017-2018: De begroting is
gebaseerd op de inkomsten en uitgaven
van 2016-2017 en de verdere actueel
bekend zijnde gegevens per 30 juni 2017.
In de begroting is er uitgegaan van 2300
betalende leden voor 2017-2018. Door
het steeds wisselen in aantal leden door
inschrijving nieuwe leden en uitschrijving
oude leden is dit voorzichtig maar hopelijk
wel reëel gecalculeerd.
Kroniek/Ledenboekje: Voor de Kroniek
zijn er geen wijzigingen. Het ledenboekje
verschijnt in 2017/2018 niet in een gedrukte
vorm. De drukker zal wel de lay-out voor het
Ledenboekje samenstellen voor gebruik op de
website c.q., de offerte hiervoor is € 872,00
ex BTW.
Website: De website wordt geheel nieuw
ontwikkeld en van een goede beveiliging
voorzien, dit is helaas nodig na gebleken
problemen met de gegevens bestanden van
het ledenoverzicht.
ALV: De lunchbijdrage van de leden voor het
bijwonen van de ALV zal ook dit jaar weer
€ 24,50 bedragen.
Joh. Hamburger St.: Naar aanleiding van
de uitslag van de enquête is voor de JHS
in de begroting de gevraagde bijdrage
van elk lid opgenomen (aan de hand
van de ledenlijsten), dit wordt door de
penningmeester 1 op 1 doorbetaald naar
de JHS, zo is het voor de JHS duidelijk
en overzichtelijk wat er door de leden
bijgedragen zal worden.

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 aanpassing noodzakelijk is.
Mijn periode (door privé omstandigheden
destijds) van 4 jaar uw penningmeester van
Inner Wheel Nederland zijn, zit er nu op.
Ik kijk terug op een boeiende en leerzame
periode met veel intensieve contacten.
Er is veel gebeurd en ook veel veranderd.
I.W. Nederland zal met een nu zelf
aangeschaft Boekhoudprogramma de
financiële verslaglegging op dezelfde
wijze continueren, wat toekomst gericht
het functioneren van de penningmeester
vereenvoudigt. Het voortschrijdend inzicht
heeft veel in gang gezet en zal dat zeker
ook in de komende jaren blijven doen. Ik
dank jullie allen voor het in mij gestelde
vertrouwen.
Vragen betreffende de Balans, het
Financieel Jaarverslag en/of de Begroting
s.v.p. schriftelijk indienen bij
F. Kloosterziel-Engel fe.kloosterziel1@kpnmail.nl.
Voor de Begroting kan dat ook bij de
nieuwe Penningmeester:
Ans van der Zouw iiw.nl.lbpenningmeester@gmail.com bij beiden tot uiterlijk één week voor de
Algemene Ledenvergadering.

Reserveringen: Er is een reservering gedaan
voor de door I.W. Nederland in 2019-2020 te
organiseren Rallye Charlemagne, het 70 jarig
Jubileum in 2019 evenals voor ontwikkeling
en het vernieuwen en verbeteren van
de website van respectievelijk € 750,00,
€ 750,00 en € 1500,00. Voor de Conventie in
2018 is er reeds het voorgeschreven bedrag
ad € 3.500,00 gereserveerd, voor de daarop
volgende conventie over 3 jaar is er € 750,00
gereserveerd.
Voor het bezoek van de President Inner
Wheel International in november 2017 zijn
er extra uitgaven opgenomen ad € 2.000,00,
evenals voor notariskosten i.v.m. de a.s.
statuten wijziging.
Wederom was er het afgelopen jaar een
positief resultaat en de begroting voor
2017/2018, ziet er vooralsnog ook goed uit.
Het landelijk bestuur ziet dan ook geen reden
om een afdracht verhoging voor te moeten
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DISTRICT 56

District 56

Agenda

Agenda D56
DLV zaterdag 7 oktober 2017 in Nijkerk
nieuwe leden:

Enschede
Anda Geerdink
Carin Visser - Snoeijenbos
Marijke Nieuwland - van der Kaaij

Almelo
Marianne Hammink - Zeeuw van der Laan

Oldenzaal
Sylvia Kienhuis - Even

Arnhem
Marga de Boer - Jansen
Arnhem Rijn-IJssel
Ellis Beke - Altink

Schoonhoven
Anneke Huizinga-Vos
Connie Pijls

Vriezenveen
Jeannet Janszen
Waddinxveen
Carola van Kregten
Wendy Bergsma
Fiety Glaser - Lesgever
Marleen de Wit - Mol
Wietske Mulder
Petra de Jong

DOOR RIA TEN BROEKE, IW ARNHEM

Inner Wheel Arnhem in actie
voor Stichting Boerderijschool

Op dinsdag 20 juni vond de uitreiking plaats
van een cheque ter waarde van
€ 2.500,- aan Stichting Boerderijschool. De
Stichting zet zich sinds 2008 in om levend
leren (het leren in het échte leven en over
het échte leven) voor kinderen, jongeren en
hun opvoeders, in de landbouw te realiseren.
Ze heeft een aanpak preventie schooluitval
ontwikkeld voor een interventieklas op de

boerderij. Leerlingen kunnen soms op school
niet goed meekomen omdat ze het thuis
moeilijk hebben, vanwege autisme of ADHD,
of omdat zij andere ondersteuningsbehoeftes hebben dan er op een school geboden
kan worden. Soms is een geheel andere leeren ontwikkelomgeving nodig om weer tot
leren te kunnen komen. Een boerderij kan
zo’n leerplek zijn. De ervaringen met een
boerderijprogramma voor deze kinderen zijn
zeer positief. Er wordt op de boerderij onderwijs en begeleiding geboden, die gericht
is op stressreductie en op het versterken
van de eigen competenties. Het is voor deze
kinderen belangrijk om op de boerderij de
ruimte te krijgen om:
- Veel te bewegen
-N
 iet te hoeven praten maar wel te kunnen
doen

- Een opdracht te krijgen die ze WEL kunnen
- T e leren samenwerken en
verantwoordelijkheid te dragen
- Met dieren om te gaan, want die zijn
eerlijk en reageren duidelijk
Door vroegtijdig te investeren in de mogelijkheden en kansen van deze kinderen
kunnen veel problemen voorkomen worden.
Meer informatie: www.Boerderijschool.
nl Dit project is tevens ingediend voor het
Inner Wheel.nl lustrum.

DOOR RIA TEN BROEKE, IW ARNHEM

Agaath Verburg 100 jaar
Een feestje waard en tegelijk een goed
moment om na een lidmaatschap van ruim
56 jaar afscheid te nemen van Inner Wheel.
Agaath Verburg-Kraan vierde haar 100ste
verjaardag, opgeluisterd door de burgemeester en een optreden van het studentenorkest waar een kleinzoon in meespeelde. Ze
genoot zichtbaar met volle teugen. Begin
jaren 60 werd Agaath lid van IW Alkmaar.
Op vrij jonge leeftijd werd ze weduwe en dat
was de aanleiding om in 1984 van NoordHolland naar Oosterbeek te verhuizen. In de
buurt van haar (klein) kinderen. In dat jaar
werd ze meteen lid van IW Arnhem. Binnen
deze club vond Agaath nieuwe vriendinnen.

Als president 1987-1988, raakte ze goed
ingeburgerd in de club. De vriendschapsgedachte bracht ze in praktijk door een (tijdelijk) dakloos IW lid in haar huis op te nemen.
Een wijze vrouw, attent en altijd geïnteresseerd in haar omgeving. Haar levensmotto
is: Dankbaar zijn maakt gelukkig! We zijn
niet geboren om bij de pakken neer te zitten. Voor eenzame momenten heeft Agaath
ook een probaat middel: “Als ik me eenzaam
voel pak ik een fotoboek en geniet weer
even van de vele, goede herinneringen.” De
laatste jaren werd het leven alléén te ingewikkeld voor Agaath en is ze verhuisd naar
een kleinschalige zorginstelling. Ze geniet

van bezoek en vanachter het huiskamerraam
zwaait ze bezoekende IW leden vrolijk na.
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DOOR JOSÉ VAN DAALEN EN RINY STOLWIJK PR COMMISSIE IW BODEGRAVEN

Samenwerken, hoe leuk is dat!
Vier serviceclubs uit ons mooie dorp Bodegraven hebben de handen ineen geslagen. Rotary, Lions, Metis en Inner Wheel
organiseren een Benefietavond ten behoeve
van het Rode Kruis Bodegraven. Met de gezamenlijke organisatie leveren we een mooie
bijdrage aan de gemeenschap waar we deel
van uitmaken. Het Rode Kruis Nederland
bestaat 150 jaar en vervult, ook in Bodegraven een vitale functie. De afdeling Rode
Kruis Bodegraven e.o. heeft goede apparatuur nodig zoals bikes uitgerust met AED’s
en AED’s. Daarmee kunnen de vrijwilligers
hun werk nog beter uitvoeren. Gezamenlijk
willen we voor, door en met Bodegravers aanschaf van deze apparatuur mogelijk
maken. Daarom deze Rode Kruis Benefiet!
Mochten door dit evenement nieuwe vrijwilligers zich aanmelden dan zou dat prachtig
zijn. Op zaterdag 18 november is er een
grote feestavond in het culturele centrum
Het Evertshuis. In een feestelijke ambiance
worden de gasten gefêteerd op een keur van
lokale musici, kunst en gastronomie! Aan de
gezellige ronde tafels (je kan een couvert
kopen of een tafel) ontmoeten Bodegravers
elkaar en dragen door hun aanwezigheid

een steentje bij aan de opbrengst van de
avond. De spijs en drank worden door 3
Bodegraafse restaurants geserveerd. Tijdens
de hoofdmaaltijd zal men op de topkavels
van de veiling kunnen bieden. Daarnaast
zal de trekking van het winnende lot van de

loterij plaatsvinden. Plezier en het dienen
van een mooi maatschappelijk doel blijken
heel goed samen te gaan. De opbrengst van
het evenement wordt in de eerstvolgende
Kroniek kenbaar gemaakt.

genot van een hapje en een drankje werd de
club gepresenteerd en kon er door middel
van diverse interactieve “spelmomenten”
meer informatie over de achtergrond, de
inhoud maar bovenal de toekomstplannen van de club gediscussieerd worden. Na
afloop van dit samenzijn ontvingen alle
gasten (ca. 12) een ‘goody bag’ met daarin
(landelijke en lokale) informatie over Inner
Wheel zodat alles thuis nog eens rustig kon

worden nagelezen. De laatste handeling van
scheidend voorzitter Ank Prins was deze
leden deelgenoot te maken van de doelstellingen van Inner Wheel en hen de ‘Rose of
Friendship’ te overhandigen voordat zij de
voorzittershamer doorgaf aan Annie Winkel.
(1 van de dames ontbreekt op de foto wegens vakantie).

DOOR ELJA FRANKEN, IW WADDINXVEEN

Spectaculaire
groei van IW
Waddinxveen
Tijdens de laatste clubbijeenkomst voor het
zomerreces (27 juni 2017) had IW Waddinxveen een bijzonder druk programma.
Behalve de clubzaken en mededelingen
mocht de voorzitter maar liefst 6 nieuwe
leden installeren! Een unieke gebeurtenis
omdat de landelijke cijfers juist een daling
van het ledenaantal laten zien en elke club
zeer veel creativiteit en moeite doet om haar
ledenbestand te handhaven. Heel trots is IW
Waddinxveen dan ook met de aanwinst van
deze nieuwe leden. Sinds haar oprichting in
1981 is dat nog nooit eerder voorgekomen!
Voor IW Waddinxveen ziet de toekomst
er rooskleurig uit en alle leden zullen zich
vanaf september weer vol enthousiasme en
vriendschap in gaan zetten voor projecten
en goede doelen. Bij IW Waddinxveen zijn
de nieuwe leden uiteraard ook niet vanzelf
gekomen. Na veel brainstormen en door het
inschakelen van alle leden heeft het bestuur
een “High Wine” georganiseerd. Onder het

14
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DISTRICT 56

DOOR ADA HINK, IW EPE

EPE VOOR EPE

Wat is Epe voor Epe?
Een fietstocht om geld bij te genereren
voor projecten van vijf instellingen binnen
de gemeente Epe. Zo wil een stichting voor
mensen met een beperking die ponyrijden,
een nieuwe pony kopen. Ze krijgen zelf het
geld van verkochte fietskaarten. Dat kan
hoger worden als er veel mensen voor dit
project fietsen, plus het deel van de kaarten
die door ons verkocht zijn, en door de vele
sponsoren die deze activiteit ondersteunen.
Hoe ziet zo’n dag eruit?
In het kort: vanaf 09.00 uur zijn twee ploegen bestaande uit leden van InnerWheel en
Rotary Epe bezig met: opzetten van de tent,
het smeren van broodjes, en allerlei andere
hand- en spandiensten. In de middag speelt
het jeugdorkest van de muziekvereniging
Prins Bernhard uit Emst om de deelnemers
te verwelkomen. De opkomst is zo fantastisch dat wij even bang zijn niet genoeg van
de heerlijke broodjes etc. te hebben. Om
14.00 stappen 350 mensen in twee groepen,
de e-bike fietsers en de gewone fietsers.

Halverwege zingen de deelnemers op een
stopplaats vrolijke Hollandse meezingers
met een regionale zanger. Hier worden de
lunchpakketten uitgedeeld. We fietsen door
de prachtige omgeving van de gemeente
Epe, terug naar de startlocatie. De maaltijd
van Slagerij Ter Weele, wordt aangeboden,
de drankjes niet. De Epe voor Epe dag bracht
een netto bedrag van € 7.500,- op voor de
projecten. Maar nog belangrijker was dat
350 mensen, niet allemaal ‘rijk’, voor een
klein bedrag een heerlijke middag hebben
gehad.
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District 58

Agenda

30 september Presidentendag te IJhorst
DLV te Kampen
11 oktober

DOOR ANNA RIEMKE VAN NETTEN, IW ALMERE-‘T GOOI

OPBRENGST EERSTE
HARINGPARTY ALMERE

Clubjubileum:
1 november Pekela - 45 jaar
11 november Drachten - 40 jaar
17 november Almere-’t Gooi – 5 jaar
Nieuwe leden:
Leeuwarden-Zuid
Sylvia Langbroek
Ineke de Boer-ten Bokkel
Staphorst-Reestland
Japke Pol
Ingrid Jagersma
Anne Marie Zomer
Elsbeth Pronk
Haarlem		
Hilde Hasselo Smits
Lies Verheijen

De veiling van de eerste Haringparty Almere heeft woensdag 28 juni maar liefst €
27.500,- opgebracht voor de goede doelen.
De stichting Alkind en Zeedauw van Triade
kregen allebei een cheque van € 10.000,uitgereikt. Als verrassing doneerden de
organisatoren € 7.500,- aan Kindervakantieland. Hoofdsponsor van het event, Rabobank
Almere, reageerde trots: “In Almere kan het
dus echt”. Ruim tweehonderd gasten bezochten de eerste Haringparty Almere die werd
gehouden in Brasserie Bakboord. De organisatie was in handen van de drie Almeerse

Rotary clubs, Rotaract en IW Almere-‘t Gooi.
Dagvoorzitter Niels van der Schaaff heette
iedereen welkom en na een hapje en drankje
opende burgemeester Franc Weerwind de
avond officieel. Oud burgemeester Annemarie Jorritsma trad op als veilingmeester. Zij
veilde alle kunstwerken, de uitstapjes en als
kopstuk van de avond: het door de bekende
kunstenaar Peter Riezebos beschilderde haringvaatje. Terwijl de notarissen Auke van der
Meer en Maarten Prinzce en accountant Ben
Spelbos alle biedingen bij elkaar optelden.

DOOR ANNIE BOS, REDACTEUR KRONIEK

Hiske Lulofs van IW Drachten
promoveert bij RUG Groningen

Op 18 mei verdedigde Hiske haar dissertatie
‘Romae non sic’ aan de Rijksuniversiteit in
Groningen. De ondertitel is: ‘Kerkdecors
voor het veertigurengebed van Carnaval in
Rome en voor de Paastijd in Oostenrijk en
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Zuid-Duitsland 1600 – 1800. Al tijdens haar
lyceumtijd werd de belangstelling van Hiske
voor Grieks theater en de geschiedenis
rondom toneeldecors gewekt. In 1986 studeerde Hiske af met de scriptie ‘Decors voor
het veertigurengebed in Rome 1600-1700’.
Daarna heeft Hiske op eigen gelegenheid
haar promotieonderzoek voortgezet op het
gebied van illusionistische schilderkunst
en efemere ( kortstondig/niet blijvende)
kunst. Hiske heeft studiereizen ondernomen
naar Rome, Florence, Wenen, Innsbruck,
München en Berlijn. Ondervond ondersteuning door verschillende instellingen ter
plaatse. Door de progressieve chronische
ziekte Multiple Sclerose zijn er na 1997
geen studiereizen meer gemaakt. Het bronnenonderzoek was klaar en thuis via de
computer zijn publicaties gedaan en is het
proefschrift afgerond. Tijdens de Carnaval
in Rome werd de kerk tijdelijk heringericht
met decors van geschilderde architectuur
en steeds nieuwe bijbelse scènes, om het
volk naar de kerk te lokken voor gebed
en het op die manier af te leiden van de
gebruikelijke uitspattingen en goddeloos
gedrag. Daarvoor was een nieuw veertigurengebed ingesteld, waarbij de hostie

veertig uur achtereen in een rijk gedecoreerde monstrans aan de kerkgangers werd
getoond. Een bijzondere promotie. Een
felicitatie van Inner Wheel Nederland voor
Hiske. In de Universiteitskrant van 28 juni
2017 staat een uitgebreid interview met
Hiske “3D bios in de kerk”, te vinden op
internet.
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DISTRICT 58

DOOR INEKE VAN DER REST, IW DEDEMSVAART

Hospice in Dalfsen projectkeus
van IW Dedemsvaart
Op 3 juli 2017 is, na een allerhartelijkst
ontvangst door Henriët Valk, coördinator
Hospice Dalfsen en Geert Bistervels secretaris
Stichting Vrienden, in de schitterende tuin
van het Hospice door Inge van Es de cheque ad € 1.255,- overhandigd. Voornoemd
bedrag is door IW Dedemsvaart verkregen via
een benefietbridgedrive, donaties en interne
kleinere acties.

Behalve een rondleiding in het Hospice
(betreffende dag geen gasten) is ons ook
nog e.e.a. verteld over de zorg door de
vrijwilligers voor de bewoners (gasten). Alles bij elkaar bijzonder indrukwekkend. De
bevlogenheid van zowel Henriët als van
Geert voor hun werk en de dankbaarheid
voor de diverse giften heeft ons persoonlijk erg geraakt. Ook voor het komende IW

jaar heeft IW Dedemsvaart als haar project
wederom gekozen voor Het Hospice Dalfsen.
Het Hospice ’t Huis de Pastorie is onze inzet
en steun meer dan waard.
Foto gemaakt door Geert Bistervels.

DOOR CECILE VAN DER LEIJ-VAN EELEN, IW DEN HELDER

Parasol en bbq voor ’s Heeren Loo
Door de leden van IW Den Helder zijn in de
afgelopen periode een aantal activiteiten gerealiseerd waarmee geld is ingezameld voor
drie goede doelen. Een van de drie uit te
reiken cheques is gegaan naar de bewoners
en begeleiders van ‘s Heeren Loo, Perenhout
5 te Julianadorp (gemeente Den Helder). Hier
wonen acht verstandelijk gehandicapten met
ernstige gedragsproblemen. Voor hun zonnige tuin hadden zij behoefte aan een zware

parasol, een barbecue en een schommelbankje. Op 4 mei j.l. werd door de president van IW Den Helder, Marion Sabelis, de
cheque ter waarde van € 1000,00 uitgereikt.
Een blij verraste Patty Gerritsen, persoonlijk
begeleider van de woning Perenhout 5, nam
de cheque met veel plezier in ontvangst met
een woord van dank namens alle bewoners
en begeleiders.

DOOR BERRY SCHREURS, IW PEKELA

Krijg nou tieten!
Deze uitdrukking wordt bij mij thuis met
enige regelmaat gebezigd als er iets uitzonderlijks gebeurt. En nu krijgt ie letterlijk een
heel bijzondere betekenis. Sinds enige tijd
brei ik namelijk katoenen borstprotheses
voor vrouwen die na een borstamputatie
geen siliconen prothese willen of kunnen

DOOR FENNEKE ARENDS, IW ZUID-OOST DRENTHE

Fotograferen
voor het goede
doel

een fotografiecursus. Onder de enthousiasmerende leiding van fotograaf Norman
Hess gingen negen dames twee zaterdagochtenden aan de slag om van alles te leren
over ISO, diafragma en sluitertijden. Het

dragen. De gebreide protheses worden
verspreid door Stichting Breiboezem.
Het materiaal en de portokosten worden
gesponsord, zodat de ontvangster alleen
maar een aanvraag hoeft te doen, om enige
tijd later de met liefde en aandacht gebreide prothese te kunnen ontvangen. Ook
belangstelling? Kijk eens op de Facebook
pagina van Breiboezem voor meer informatie! En doe je zelf ook bijzonder vrijwilligerswerk of heb je een bijzondere hobby?
Ik zou het leuk vinden hierover eens iets te
lezen in ons aller Kroniek!

resultaat mocht er zijn en een vervolgsessie staat alweer op de agenda. Leuk voor
de projectenpot én voor de onderlinge
verbondenheid.

De kaartencommissie van IW Zuid-Oost
Drenthe maakt ieder jaar een zeer gevarieerde wenskaartencollectie, waarvan de
opbrengst naar onze projectenpot gaat.
Voor de uiteenlopende thema’s worden de
foto’s door de leden zelf aangeleverd en dit
leidde recent tot het spontaan volgen van
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DOOR CORA RENKEMA, IW KAMPEN

Intercitymeeting in kampen
Op 28 maart jl. vond de ICM plaats met vijf
clubs, t.w. Harderwijk, Oldebroek, Dronten,
Zwolle en Kampen. Club Zwolle doet voor
het eerst mee, en club Oldebroek voor het
laatst. De gasten worden ontvangen in de
Johan van Mulkenzaal in “De Stadskazerne’
met koffie en appeltaart, gebakken door
cliënten van het theehuis Zalkerveer. Cora
Renkema spreekt een welkomstwoord, heet
Christiane Uijlenbroek de districtspresident
welkom en vertelt over de geschiedenis van
‘De Stadskazerne’, die verschillende functies
heeft gehad. Annie Hanekamp, president
van IW Kampen, vertelt over het reilen en
zeilen van onze club.
Daarna krijgen de presidenten van de vier
gastclubs het woord om hetzelfde te doen.
Zo leren we van elkaar en doen nieuwe
ideeën op. Kampen ontvangt van deze clubs
een envelop met inhoud, bestemd voor ons
jaarproject: Het theehuis bij het Zalkerveer.
Dan begeven we ons naar “De Koggewerf’.
We krijgen een korte rondleiding over de
werf (zie foto) en horen over Kampen in de
Hanzetijd waarin de Ommelandvaart plaats
vond. Voor Kampen was dat de ‘gouden
eeuw’. We zien een film, kijken in een werfhuisje, en nemen een kijkje op de Kamper
Kogge die in de naastgelegen haven ligt. We
bekijken ook de expositieruimte. Dan is het

tijd om terug te gaan naar de kazerne voor
de verloting, o.l.v. Eisjen Schaaf, ambassadeur van de IJsseldelta, worden de lootjes
getrokken, geassisteerd door twee cliënten
van het Theehuis Zalkerveer. Ze vertelt
over dit theehuis waar mensen werken met
een verstandelijke beperking. Prachtige

prijzen worden er gewonnen, van dagtocht
met ‘De Stedemaeght’ tot een vlucht over
Flevoland. We sluiten af met een hapje en
een drankje en kunnen terugkijken op een
interessante en gezellige bijeenkomst.

DOOR ANNE KWINT, IW KENNEMERLAND

IW Kennemerland ontvangt haar
partnerclub uit Frankfurt

Een van de leuke dingen van Inner Wheel
is dat je contact kunt leggen met een
partnerclub in het buitenland. Onze club
werd enige tijd geleden benaderd door

18

een IW club uit Frankfurt (D). Omdat deze
groep, net als wij, nog een vrij jonge club is,
leek het ons een leuk idee om een ‘partnerschap’ met hen aan te gaan. Het eerste

bezoek door een van onze clubleden aan
Frankfurt was al een succes, dit beloofde
veel goeds. Op 22 april ontvingen wij een
grote delegatie (vijftien vrouwen!) uit
Frankfurt. We begonnen met een frisse
strandwandeling met een lekkere lunch in
een Zandvoortse strandtent. Een bezoek
aan het bloemencorso stond vervolgens op
het programma. De bollenvelden stonden
volop in bloei en onze Duitse vriendinnen
keken hun ogen uit! Ook voor ons was het
een mooie beleving. Dit is weer een typisch
voorbeeld van een mooie attractie bij je om
de hoek, waar je in het dagelijks leven niet
naar omkijkt. We besloten het programma
met een borrel en buffet in het huis van
onze president. Onze leden hadden lekkere
happen klaargemaakt die goed in de smaak
vielen. Het was ontzettend gezellig en zeker
voor herhaling vatbaar. De eerste plannen
voor een tegenbezoek aan Frankfurt zijn al
gesmeed, we hebben er nu al zin in!
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DISTRICT 60

District 60

Agenda

16 september Presidentendag
DLV in Gilze-Rijen
4 oktober
Clubjubileum IW Etten-Leur
22 november 2017 - 25 jaar
Nieuwe leden
Breda
Mirjam Koomen
Denice Heijnsdijk
Hannie den Ouden
De Betuwe/Culemborg
Henriëtte Steenkamp – van Eck
Jeannette Roldanus – de Kraker
Etten-Leur e.o.
Wilma Pleune – van Dommele
De Kempen
Ardy Burgmans
Paramaribo
Yvonne Soedamah – Mohabir
Gaitrie Gopie – Dataram
Maya Jadnanansing – Doebar
Conchita Alfaisii – Clarke
Tanja Gajapersad – van Dijk

DOOR MINGA JONGEN, IW DE BETUWE CULEMBORG

Overhandiging van een
cheque t.w.v. €€2.000,- aan
Hospice Nocturne in Culemborg
Onze voorzitter Leny Jansen (2016/2017)
van IW De Betuwe Culemborg en voormalig
districtspresidente Rieta v.d. Koppel overhandigden 13 juni jl. een cheque t.w.v.
€ 2.000,- aan de heren V.d. Water en Van
Ettinger, die namens het Hospice Nocturne
in Culemborg aanwezig waren bij onze club
bijeenkomst. Wij hebben het project van
Culemborg omarmd. Allerlei activiteiten
van IW De Betuwe Culemborg hebben ertoe
geleid deze donatie mogelijk te kunnen
maken. Namens het bestuur van de Stichting
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg wordt
door beide heren dank uitgebracht aan onze
club. Het is in deze tijd steeds lastiger om
vrijwilligers te krijgen, maar vooral om ze te
behouden. Onze donatie zal worden gebruikt
om juist voor deze vrijwilligers af en toe iets
terug te kunnen doen, zodat zij op hun beurt
met plezier het Hospice kunnen blijven ondersteunen. Wij hopen in de nabije toekomst

beide heren nog eens te kunnen ontvangen
en over het verdere verloop bij Hospice
Culemborg te mogen vernemen.

Veghel-Uden e.o.
Mariska van Houten – Neijenhuis
DOOR MARLÈNE VAN ROOIJEN, IW GORINCHEM

Walcheren
Corien Bommeljé – Kijkuit

Zaterdagavond 25 maart 2017 was het
benefiet Dansfeest van onze club IW Gorinchem. ’Dans met InnerWheel de zomer in’
(de klok ging een uur vooruit). De opbrengst
voor Rolstoelhockey vereniging Rapid Rollers
is € 4025,- !! Het bedrag van deze avond zal
met nog een aantal acties zoals Havendag en
Botenbeurs worden aangevuld. De uitreiking

Dansevent voor rolstoelhockey

van het totale bedrag voor Rapid Rollers zal
plaatsvinden op 7 oktober tijdens de competitiedag van Rapid Rollers. Daarin zal dit bedrag
meegenomen worden. Vrijwel zonder sponsors
hebben de aanwezigen d.m.v. kaartaankoop
het bedrag bijeengebracht!! Er waren ruim 300
mensen aanwezig. Zij kregen een persoonlijke
uitnodiging door middel van story telling

via e-mail. En werden maandenlang op de
hoogte gehouden. De fantastische coverband
KiNK speelde heerlijke hits uit het verleden
en heden. De zaal was één grote dansvloer!
Gasten van jong tot oud waren aanwezig en
er is gedanst van het begin tot het einde! Het
was een groot succes en de organisatie denkt
aan een jaarlijks dansevenement.
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DOOR MONICA BRANDON, IW PARAMARIBO

Inner Wheel Paramaribo organiseert
een kinderdag
Elk jaar organiseert IW
Paramaribo een gezellige dag voor kinderen
van een van de vele
kinderhuizen in Paramaribo. Op 7 juli 2017
werden de kinderen
van kinderhuis Ramoth
in het zonnetje gezet.
Kinderhuis Ramoth is
een huis van het Leger

Des Heils dat kinderen opvangt die aan hun
lot zijn overgelaten. Er wonen op dit moment ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van
5 tot 17 jaar. Van sommige kinderen weet de
familie niet dat ze daar zijn ondergebracht.
De kids werden gezellig bezig gehouden door
een DJ. Ze konden meedoen met Karaoke en
er werden een stoelendans en vele andere
spelletjes gedaan. En natuurlijk werd er
ook flink gedanst. Tijdens de lunch genoten
ze zichtbaar van een heerlijke hamburger

met patat en zoals altijd was er voldoende
te drinken en snoepen. Na afloop kreeg elk
kind een pakketje met persoonlijke spulletjes zoals slippers, body wash en - lotion
aangeboden. En voor het tehuis is er altijd
een algemeen cadeau. Deze keer voorzagen
we in een dringende behoefte aan beddengoed en levensmiddelen. IW Paramaribo kijkt
tevreden terug op een gezellige en geslaagde
kinderdag.

DOOR RENATE KERSTENS, IW ROERMOND

IW Roermond in actie voor
KWF Samenloop voor Hoop
Op 10 en 11 juni 2017 hebben we als IW
Roermond deelgenomen aan de Samenloop
voor Hoop. Deze wandelestafette van 24 uur
wordt in verschillende steden in Nederland
georganiseerd, om steun te bieden aan
KWF Kankerbestrijding. In Roermond vindt
deze loop om de drie jaar plaats. Ook dit
jaar waren er weer genoeg creatieve ideeën
binnen onze club, om samen zoveel mogelijk
geld bij elkaar te verdienen ten bate van
onze gekozen projecten. Zo werd er het hele

voor Hoop Roermond. Verder steunden we
dit clubjaar het project Look good feel better
voor kankerpatiënten en Stichting Voluntary
Childaid. Kortom een actief jaar met fantastische resultaten.

jaar weer volop voor elkaar gekookt, was er
een boekenmarkt, een bridgedrive en werd
er voor het eerst aan de lokale Brocante
Markt deelgenomen. In het voorjaar zorgde
een gezellige Pizza en Prosecco avond samen
met de aardbeienverkoop in onze kraam van
de Samenloop voor Hoop voor een extra
mooie opbrengst. Tevreden sloten we het
jaar af met de overhandiging van maar liefst
€ 6.318,75 door onze voorzitter Lia Willemsen aan de organisatie van Samenloop

DOOR LENY MILJOEN, IW WALCHEREN

Verslag van (niet zo maar) een Boekenclub
Donderdag 1 juni jl. hebben wij, acht van
de negen leden van een boekenclub van IW
Walcheren, het clubjaar afgesloten met een
gezamenlijk etentje (en drankje!), deze keer
bij ’De Italiaan’ in Middelburg, nadat we
uiteraard eerst heel serieus, maar gezellig
bij één van de leden thuis, ons boek van de
maand hadden besproken. Onze club leesvriendinnen bestaat inmiddels 11 jaar. Wij
zijn met zes leden begonnen, maar de club
telt nu negen leden. Een mooi aantal vinden
wij. Meer moet ook niet, want negen dames
met elk hun verbale inbreng is meer dan
genoeg! Elk jaar brengt ieder lid een boek in,
waarvan in elk geval 1 boek een klassieker
moet zijn! Eén van ons maakt een schema,
met plaats, datum, tijd, het te bespreken
boek en de naam van degene die het boek
bespreekt. Beurtelings bij iemand thuis
ontmoeten we elkaar en wordt het betref-
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fende boek onder het genot van iets lekkers
besproken. Tot vorig jaar besprak ook één
van ons de schrijver, maar daar zijn we mee
gestopt, omdat Wikipedia dat al voor ons
heeft gedaan. In plaats daarvan brengt één
van ons, geheel vrijblijvend, een gedicht in.
Het gedicht wordt gekopieerd voor iedereen, door degene die het heeft ingebracht
voorgelezen, toegelicht en besproken. Dit
bevalt ons prima!! Zeker een aanrader!
Maar…… nu misschien wel het belangrijkste:
We bespreken natuurlijk uitgebreid de ingebrachte boeken (die we meestal zelf kopen),
maar van het één komt het ander. Doordat
je zo intensief met elkaar van gedachten
wisselt worden ook lief en leed, de kinderen, de kleinkinderen en zelfs de permanent
make-up uitgebreid besproken. Kortom: de
boeken/leesclub bevordert bovenal het lezen,
maar is voor ons zeker ook een gezellig, fijn,

waardevol en verrijkend onderdeel van IW
Walcheren.
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DISTRICT 60

DOOR ANNEKE NIJSTEN, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

De handen uit de mouwen voor Europa kinderhulp
Tijdens de zeer geslaagde Vriendschapsdag
in Goes was er o.a. een optreden van Maike
Boerdam, de Zeeuws Vlaamse musicalster.
Deze geweldige zangeres die zo prachtig op
de cover van onze laatste Kroniek prijkt, is
tevens ambassadrice van Europa Kinderhulp,
dit jaar ons belangrijkste fundraising project,
waarvoor een aantal van ons zich reeds meer
dan verdienstelijk heeft ingezet. Op zaterdag
17 juni hebben een aantal leden van IW
Zeeuwsch - Vlaanderen de handen uit de
mouwen gestoken om tijdens de Reynaert

Fietstocht georganiseerd door Rotary Hulst
de inwendige mens ( in dit geval fietsers
dus) te verwennen. Ketels zelfgemaakte
soep, koffie, thee, fris, belegde broodjes e.t.c.
werden meegezeuld naar een afgelegen
plek vlakbij de prachtige Hedwige Polder,
die helaas binnenkort aan het water van de
Schelde ten prooi zal moeten vallen. Geen
water en elektriciteit, ik geeft het je te doen!
Maar vele handen maken licht werk en zo
werd ook deze standplaats van waaruit de
fietsers werden voorzien van allerlei lek-

kers, voor heel veel zeer tevreden fietsers
weer een doorslaand succes. Er werd ruim
€ 1800,- opgehaald, daar is heel hard voor
gewerkt, maar wat een prachtig resultaat.
Chapeau!! Overigens hopen wij met z’n allen
dat Maike Boerdam uitverkozen wordt tot
beste vrouwelijke hoofdrolspeelster in de
musical de Rozenoorlog, wij hebben in ieder
geval allemaal op haar gestemd! (dat kon tot
31 juli!)

DOOR MINGA JONGEN, IW DE BETUWE CULEMBORG

Overhandiging van een cheque t.w.v. € 2.000,aan Hospice Nocturne in Culemborg
Onze voorzitter Leny Jansen (2016/2017)
van IW De Betuwe Culemborg en voormalig
districtspresidente Rieta v.d. Koppel overhandigden 13 juni jl. een cheque t.w.v.
€ 2.000,- aan de heren V.d. Water en Van
Ettinger, die namens het Hospice Nocturne
in Culemborg aanwezig waren bij onze club
bijeenkomst. Wij hebben het project van
Culemborg omarmd. Allerlei activiteiten
van IW De Betuwe Culemborg hebben ertoe
geleid deze donatie mogelijk te kunnen
maken. Namens het bestuur van de Stichting

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg wordt
door beide heren dank uitgebracht aan onze
club. Het is in deze tijd steeds lastiger om
vrijwilligers te krijgen, maar vooral om ze te
behouden. Onze donatie zal worden gebruikt
om juist voor deze vrijwilligers af en toe iets
terug te kunnen doen, zodat zij op hun beurt
met plezier het Hospice kunnen blijven ondersteunen. Wij hopen in de nabije toekomst
beide heren nog eens te kunnen ontvangen
en over het verdere verloop bij Hospice
Culemborg te mogen vernemen.
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In memoriam
Op woensdag 26 april 2017 is ons gewaardeerd lid Janny Dosker
overleden. Janny was sinds september 1964 lid van Inner Wheel.
Ze vervulde veel functies o.a. als penningmeester, secretaris
en vaste afgevaardigde. Ze was een bijzondere vrouw met een
bewogen leven. Vooral de Tweede Wereldoorlog heeft een
enorme impact op haar leven gehad. Helaas kon ze de laatste
jaren vanwege gezondheidsproblemen de clubbijeenkomsten niet
meer bijwonen, maar het was voor ons een plezier haar thuis te
bezoeken. We zijn blij dat we haar gekend hebben en dankbaar
voor alles wat ze voor Inner Wheel deed.
DOOR RENATE KERSTEN, IW ROERMOND
Op 9 mei 2017 overleed Janny Griede-Kolleman, charterlid
van IW Dronten, op 79 jarige leeftijd. Ondanks haar afnemende
gezondheid bleef ze een waardevol lid. Haar interesse en het
meevoelen voor de ander sierden haar, waarbij ze tevens enthousiast functies in subcommissies vervulde. Helaas kon ze de laatste
tijd de bijeenkomsten niet altijd meer bijwonen, maar op afstand
bleef ze bij het wel en wee van de club betrokken en dacht
en leefde mee. Zo heel passend was haar liefdevolle uitvaart
waarvan we getuige mochten zijn. In onze herinnering zal ze
voortleven als een fijne, lieve en vriendelijke vriendin.
DOOR TINEKE TEN KATE EN MANNY HAGTING,
IW DRONTEN

Op 19 juni 2017 is Bep de Korte-Roodzand op 88 jarige leeftijd
overleden. Bep is een trouw lid geweest van Inner Wheel Barneveld. Zij heeft genoten van de bijeenkomsten en de vriendschappen. In juli 2016 is Bep gevallen en is zij opgenomen geweest
in een revalidatie- centrum. Nadat zij ontslagen was uit het
revalidatie centrum kon zij niet meer zelfstandig wonen. Bep is
verhuisd naar ‘Nieuw Avondrust’ (verzorgingshuis) in Voorthuizen. Zij heeft daar slechts 9 maanden gewoond. Wij herinneren
Bep als een lieve, warme vrouw die erg betrokken was bij de club.
Wij zullen haar missen.
DOOR JOKE RIDDER, IW BARNEVELD

Na een kort ziekbed is ons sympathiek IW lid Mien Kleinjan-Pols
op 23 juni 2017 overleden.
Zij is 88 jaar geworden. Mien is 45 jaar lid geweest van Inner
Wheel , waarvan 40 jaar van club Apeldoorn. Zij was een IW lid
in hart en nieren en een vraagbaak voor het bestuur en de leden.
Vanaf 1974 heeft zij verschillende functies vervuld. Zij is drie
keer secretaris en ook drie keer vaste afgevaardigde geweest.
Zij functioneerde op een bescheiden wijze op de achtergrond
en heeft heel veel voor onze club gedaan. Daarvoor heeft zij in
december 2001 ons erelidmaatschap ontvangen. We zullen “Onze
Mien” heel erg missen.”
DOOR MARGREET SMITS EN RIA VAN DER VEER,
IW APELDOORN

Wij Gedenken
D56

IW Apeldoorn
Mien Kleinjan-Pols
IW Barneveld
Bep de Korte- Roodzand
				
			
IW Dronten
Janny Griede –Kolleman
IW Haarlem
Jenneke van der Linde-Uijl
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DISTRICT
ALGEMEEN
56

Artikelen uit de IW Giftshop
Artikelen uit de shop sturen wij u graag toe.
Porto wordt berekend. Prijswijzigingen voorbehouden

Artikelnaam

Prijs in €

Artikelnaam

Prijs in €

Balpen met Innerwheel logo

€ 9,00

Paraplu, geel, IW-logo

Boekenlegger,verguld

€ 5,00

Prullariabakje

Brillendoekje met IW logo

€ 5,00

Schort, Barbecue

€ 24,00
€ 18,00

€ 15,00
€ 5,00

Broche, Blauwe bloem, IW-logo

€ 15,00

Schort, Bistro-sloof

Broche, Edelstenen

€ 15,00

Servetring

€ 5,00

Broche, model varen

€ 15,00

Servetten (pak 50 st.)

€ 5,00

City-bag

€ 20,00

Shawl cashmere

€ 20,00

Flagpin IW logo

€ 5,00

Shawl, design met een Hermes-look

€ 39,90

Gastendoekje

€ 7,00

Shawl, lang, rood met IW wieltjes

€ 26,00

Golfballen

€ 10,00

Shawl, lang, zijde, blauw of ecru met wieltjes

€ 13,00

Golfhanddoeken

€ 13,00

Shawl met een Burberry-look

€ 25,00

Handtashouder

€ 10,00

Shawl, Zijde 90 x 90 cm

€ 33,50

Horloge, zwart

€ 28,00

Shawl-clips

€ 8,00

Horloge, wit met IW-logo

€ 20,00

Silverwave Mousepad

€ 5,00

Kaarsen (2 st.)

€ 5,00

Sleutelhanger IW

€ 5,00

Kandelaar

€ 8,00

Snack-schaaltjes

€ 5,00

Koelkastmagneet IW-logo

€ 2,00

Speelkaarten

€ 9,00

Koeltasje Coolfresh 0,5 liter (blauw-grijs)

€ 5,00

Sticker voor Auto

€ 2,00

Koeltas, grote fles, geel met IW-logo

€ 8,00

Sticker, IW logo (klein, 100st.)

€ 7,00

Koffer-riem, blauw met geel IW-logo

€ 7,00

Stola, Wol

Leeslampje, Design

€ 11,00

Tas

€ 35,00
€ 7,00

Markeerstiften

€ 5,00

Theedoeken set 3 st. grijs/beige

Memobloc

€ 3,00

Theelepel

€ 5,00

Mousepad IW-logo

€ 3,00

Visitekaartje Roos

€ 3,00

Visitekaartje Rose of Friendship

€ 8,00

Nicky halsdoekjes

€ 12,00

Paraplu, blauw

€ 15,00

De Inner Wheel Giftshop heeft een rustig/kalm jaar achter de rug. Met
de verkoop van de artikelen is het duidelijk te merken dat er minder
Districtsvergaderingen zijn. Jammer genoeg wordt er weinig gebruik
gemaakt van de website www.iwgiftshop.nl terwijl bestellen via onze
website toch echt wel makkelijk gaat. Veel artikelen uit de shop zijn
voorzien van het Internationale Inner Wheel-logo omdat de Giftshop
ook regelmatig aan buitenlandse Inner Wheel-clubs en -leden levert. Het
afgelopen jaar heeft de IW Giftshop donaties aan het Prinses Maxima
De IW Giftshop is ook aanwezig op het internet:
www.iwgiftshop.nl E-mailadres IW Giftshop voor bestellingen:
giftshop@iwgiftshop.nl
Laura Smit E-mail: laura.smit@telenet.be
Inge van Es T. 0529-484706 E-mail: vanes@kpnmail.nl
Eleonora de Kort e-mail: eleonora@overlangbroek.nl

€ 10,00

Centrum voor Kinderoncologie en aan de Vrijwilligers Terminale Zorg
IJmond gedaan. De Giftshop heeft een goed verkoopresultaat gehaald op
de heel geanimeerde Vriendschapsdag in Goes. Ondanks een voorbericht
in de Kroniek, was de verkoop van Fluo hesjes met ons eigen IW-logo een
tegenvaller. Drie inschrijvingen op de Fluo hesje op de Vriendschapsdag is
te weinig om door te gaan.Maar vol enthousiasme zetten we ons in om
ook het komend jaar weer een goed resultaat halen. Nu de kopers nog!
Het team van de Inner Wheel Giftshop
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)
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DOOR BOUKJE TIMMERS VAN DE PR COMMISSIE IW LELYSTAD

Joost Moonen en Inner Wheel, een enthousiaste
combinatie
Gemengde clubs geeft balans
Joost juicht het toe dat nog meer mannen
lid worden van Inner Wheel. Niet alleen
in Lelystad maar ook bij andere clubs in
Nederland. Voor de balans is het goed dat
er meer gemengde clubs komen. Maar Joost
voegt er meteen aan toe dat hij prima met
vrouwen overweg kan omdat zij over het
algemeen meer gericht zijn op samenwerken.
Bij districtsvergaderingen en ook landelijke
vergaderingen van Inner Wheel loopt Joost
soms nog wat verloren rond en moet hij nog
te vaak uitleggen wat hij daar komt doen als
man. En internationaal is het nog helemaal
niet doorgedrongen dat er gemengde Inner
Wheel Clubs bestaan. Inner Wheel Lelystad
heeft straks een uitwisseling met Graz in
Oostenrijk en ook daar is hij dan de enige
man. Joost geeft aan dat het goed zou zijn als
Inner Wheel Nederland hierin het voortouw
neemt en er beleid op gaat maken.
President met passie
Joost Moonen is de nieuwe president van
club Lelystad het komende jaar. Omdat gemengde clubs zoals die van Lelystad nog geen
gemeengoed zijn en het presidentschap van
een man bijzonder is, stellen wij hierbij Joost
graag aan u voor. Aan het woord een man
met passie voor zijn medemens, een visie op
Inner Wheel en serviceclubs in het algemeen
en al 12,5 jaar gelukkig getrouwd met Jeroen.
Joost is 54 jaar geleden geboren in Voorburg.
Een gezin met vier kinderen waarvan de
ouders allebei in het onderwijs werkzaam waren. Een jeugd met veel buiten spelen in het
park tegenover het huis. Na de lagere school
volgde de HAVO ging en daarna de HTS. Joost
heeft zich bekwaamd in de ICT en heeft zich
30 jaar bij IBM verder ontwikkeld. Omdat
Jeroen lid is van Rotary Lelystad Batavia is er
aan Joost gevraagd of hij lid wilde worden
van IW Lelystad. Joost voelt zich thuis in de
club, is actief betrokken bij allerlei projecten.
Het project ‘Samen eten met vluchtelingen’
is een groot succes en voor een groot deel
te danken aan zijn enthousiaste inzet. Joost
zegt zelf: “Ik ben meer een doener dan een
prater”.

171957 Inner Wheel Kroniek.indd 24

Nieuw elan
Wat IW Lelystad betreft is het doel nu om ons
te richten op de groei van het aantal jonge
vrouwen en ook mannen. “Als je niks doet,
dan sterft Inner Wheel langzaam uit” zegt
Joost. Joost geeft aan dat er wat hem betreft
juist wél een toekomst is weggelegd voor serviceclubs als Inner Wheel. De overheid trekt
zich steeds meer terug en er zal steeds meer
behoefte zijn aan vrijwilligers die iets willen
betekenen voor de samenleving. Maar dan
moet wél het wat oubollige imago veranderen. “Afstoffen is echt nodig. Je moet je club
aan-

trekkelijker maken voor jongeren, niet alleen
vrouwen maar dus ook mannen”. Social media
zijn een middel daartoe maar dan moet je ze
goed gebruiken. Joost is bang dat er nog een
grote groep leden is die het allemaal bij het
oude wil laten en bang is voor verandering.
“Maar verandering kan juist heel positief zijn
en je club in een stroomversnelling brengen”
zegt Joost.
Internationale vriendschap dichtbij
Tot slot gelooft Joost dat er met de komst
van zo veel vluchtelingen naar ons land een
kans ligt om internationale vriendschap
daadwerkelijk tot uiting te brengen. “Er is
genoeg negatieve invloed tegenwoordig en
daar moeten we een positief geluid tegenover
zetten”. Joost wordt nu president en hij heeft
een duidelijke voorkeur voor het soort president dat hij wil zijn. ”Je doet het samen met
de andere bestuursleden en de verschillende
commissies. Mijns inziens moet een president
vooral coördinerend en faciliterend zijn.”
“Ik wil graag delegeren en mijn vertrouwen
geven dat het dan goed komt”. Joost vindt
het presidentschap een uitdaging maar is
daar niet bang voor. Het programma is klaar
met leuke lezingen en activiteiten. Het is een
divers aanbod geworden en Joost heeft ook
gekozen voor enkele technische onderwerpen.
Ook leuk voor de (inmiddels vier) mannen in
onze club ... Aldus Joost. We wensen hem een
positief en opbouwend jaar toe als president
van IW Lelystad.
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