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Beste leden van Inner Wheel, 

Voor je ligt de laatste nieuwsbrief van dit IW jaar. Het was een gek 
jaar. We zijn begonnen met een fantastische European Rally en 
hebben allen helaas moeten afsluiten beperkt door coronaregels. 

De landelijk bestuursoverdracht vond dan wel afgelopen zaterdag 
fysiek plaats maar slechts in beperkte kring. Alleen districtsbesturen 
en landelijke commissies konden erbij zijn. In deze nieuwsbrief tref je 
een foto aan van ons nieuwe bestuur 2020-21. 

Wat het gaat worden in ons komende verenigingsjaar zal de tijd ons 
leren. Er kan en mag gelukkig steeds meer! Het zomerweer draagt 
daaraan zeker bij! 

Hopelijk kunnen de clubbijeenkomsten weer doorgaan zoals vanouds: gewoon genieten samen 
van en met elkaar. Dat is toch een van de belangrijkste peilers van Inner Wheel. 

Ik wens je een fijne en zonnige zomer toe en hoop je straks weer te zien in ons nieuwe jaar! Fijne 
vakantie. Zorg dat je ledengegevens nog accuraat zijn, dan krijg je alle post ook komend jaar 
gewoon toegestuurd. 

Met vriendelijke groeten,

Karin van Helden 

Bestuurswisseling van het Landelijk Bestuur
Van links naar rechts: 

Susanne Metelerkamp-Cappenberg
ï»¿Vice president

Marlies Arnoldus-Luiten
ï»¿President

Karin van Helden
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Van links naar rechts: 

Mirriam Bouwmeester
ï»¿President D58

Linda van Scheijndel
ï»¿President D56

Anita Meerdink
President D60



Van links naar rechts: 

Lynn den Daas
Penningmeester

Tatjana Bieze-Vongehr
Voorzitter PR

Tineke Cerutti
Secretaris

Door Marry CodeÃ©

Zaterdag 20 juni 2020 vond de wisseling van de landelijk bestuur plaats op het mooie landgoed 
â€Groot Warnsbornâ€ in Arnhem.

In de prachtige bloementuin van de Orangerie was de ontmoeting met het Landelijk Bestuur, 
de  Districtsbesturen en de landelijke commissies. Vanwege de corona-maatregelen was 
besloten deze wisseling in kleine setting te laten plaatsvinden. 

Na de begroetingen en de koffie nam Karin van Helden het woord. Het was voor haar een heel 
bijzonder jaar, waarbij het laatste halfjaar er geen ontmoetingen, geen vergaderingen en geen 
afspraken meer plaats konden vinden vanwege de lockdown. Online vergaderen werd ineens 
mogelijk. Karin heeft dit jaar samen met onder andere Letty van Hoven een proposal opgesteld 
wat pleit voor een vertegenwoordiging van leden vanuit verschillende landen in de Board. Het 
werk werd beloond; het proposal is door en wordt op de conventie in Jaipur geagendeerd.

En dan was daar het moment suprÃªme van de wisseling met de ketting. Karin draagt de ketting 
over aan Marlies, waarna Karin de speld van past president aangeboden krijgt. Nu was het 
woord aan Marlies, die Karin bedankte voor het afgelopen jaar en benadrukte dat Karin haar 
bestuursjaar met grote verantwoordelijkheid heeft ingevuld. Vervolgens stelde Marlies haar 
nieuwe bestuur voor.

Marlies onderstreepte het belang van de kracht van vrouwen. Zij had dat vooral meegemaakt 
tijdens een bezoek aan de Inner Wheel club in Senegal. Dit bezoek liet zien hoe belangrijk het 
is om over de grenzen heen te kijken en van elkaar te leren. Het ontmoeten binnen de clubs is 
belangrijk, maar ook zeker daarbuiten en dan niet alleen in je eigen district, maar kijk ook eens 
wat voor prachtige initiatieven internationaal gebeuren.

Marlies wil in haar presidentsjaar stimuleren dat wij elkaar inspireren en ons met elkaar inzetten 
voor een fantastisch Inner Wheel jaar. Met elkaar kunnen wij nog meer betekenen voor elkaar 
Ã©n voor anderen.

OPROEP:  â€œBestuurswissel in coronatijd""
De clubbijeenkomsten konden in de coronatijd niet doorgaan. Toch is het contact gebleven door 
zoom bijeenkomsten. Virtuele borrels, bloemen etc. bedoeld om elkaar een steuntje in de rug te 
geven. Wij willen graag een Nieuwsbrief wijden aan jullie bestuurswissel. Laat ons weten hoe jullie 
het hebben georganiseerd en ervaren. Stuur een leuke foto + een klein bericht zodat wij veel 
bestuurswissels kunnen laten zien.

Je kunt jouw korte verhaal + 1 foto insturen naar: kroniekhoofdredacteur@gmail.com



District 60 doneert â‚¬ 10.800 aan projecten 
van IW CuraÃ§ao en Paramaribo
Dit verenigingsjaar was weer een jaar waarin we als District 60 een gezamenlijk goed doel konden 
bepalen. Een doel waaraan onze persoonlijke service bijdrage van â‚¬ 5,00 geschonken wordt en 
waarvoor we gezamenlijk de nodige acties konden organiseren. Ons District heeft twee overzeese 
clubs: IW CuraÃ§ao en IW Paramaribo. Het verschil tussen arm en rijk in zowel Suriname als 
CuraÃ§ao is erg groot en de impact die Inner Wheel samen met andere serviceclubs heeft op de 
maatschappij in deze gebieden is indrukwekkend. 

Ze bieden kinderen daadwerkelijk weer een toekomstâ€¦

De bijdragen zijn gebruikt om twee indrukwekkende projecten te ondersteunen. Het project "Kresh 
Dede PikiÅˆa op CuraÃ§ao" en het "Studiefonds Noord in Suriname." 

Klik hier om meer over deze projecten te lezen!

Boardmembers 2020/21 bekend
Bij het sluiten van de deadline voor deze nieuwsbrief bereikte ons het goede bericht dat Ria 
Heijens, Past President IW-NL 2019-2020 gekozen is in de Board van IIW. Onze hartelijkste 
felicitaties Ria en heel veel succes in deze functie! Er moet nog veel gebeuren dus een mooie 
uitdaging voor jou dit jaar.

Voor meer info, wie er nog meer is gekozen als boarddirector, kun je kijken op de site van IIW. 
Daar staan ook de overige gekozen bestuurders.

Verslag digitaal vergaderen
De Coronatijd dwingt nieuwe communicatiemiddelen versneld af. Digitaal vergaderen is daarvan 
een ding. Het LB doet heeft onlangs een digitale bijeenkomst georganiseerd met IW leden die 
daarmee ervaring hebben. Zij hebben zich aangemeld naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief. 
Voor de clubs lijkt ZOOM nu nog genoeg mogelijkheden te bieden. Op dit moment wordt gekeken 
hoe we het verder uitwerken.



Districten vergaderden met alle (inkomend-) 
Clubpresidenten
Door de Covid-19 problematiek is sinds begin maart ons (club) leven drastisch veranderd en het 
ziet ernaar uit, dat we voorlopig niet naar onze â€œvertrouwdeâ€ manier van leven zullen 
terugkeren. Het is de verwachting dat ook in het volgende verenigingsjaar de afstand van 1,5 
meter een belangrijk gegeven zal blijven. Dit zal zeer waarschijnlijk invloed hebben op de manier 
waarop we ons clubleven kunnen organiseren.

Met het doel om ervaring en ideeÃ«n uit te wisselen werd op 11 en 13 mei een zoom bijeenkomst 
georganiseerd voor de afgevaardigden van alle Clubs in District 60. Hiervoor werden de 
presidenten en inkomend-presidenten uitgenodigd, maar natuurlijk waren ook andere leden 
welkom om de club te vertegenwoordigen. De vergadering was een groot succes en werd 
vervolgens ook georganiseerd in de twee andere districten.

Klik op de linkjes hieronder om de afzonderlijke verslagen te downloaden:

Verslag D60 Verslag D58 Verslag D56
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