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Bestuursoverdracht D56

17 juli bestuurswissel District 56

In de tuin van de "oude" president werd het oude en nieuwe bestuur ontvangen. Naast de 
toespraken en bedankjes, werd er vooral veel gelachten, gesproken over het leuke werk in het 
district en de toekomst in corona tijd. 

Natuurlijk was er ook tijd voor het officiÃ«le gedeelte. De overdracht, deze werd afgesloten door de 
presidentsketting om te hangen bij Linda van Scheijndel en haar te benoemen als president 
District 56. Met veel enthousiasme heeft zij daarna haar nieuwe bestuur benoemd en Ingrid 
Somers en Willeke Overink, zijn officieel afgezwaaid.  Zij beiden kijken terug op een mooie tijd en 
wensen het nieuwe bestuur (Linda van Scheijndel, Jolanda van Tellegen, Mary Alers en Jose van 
Daalen) veel succes. 

Na een lekkere lunch ging iedereen weer huiswaarts. Wat een mooie dag was dit. Deze dag 
beleefde we met elkaar, voor elkaar om straks weer klaar te staan voor de ander. 

Willeke Overink



Bestuursoverdracht D58

11 juli bestuurswissel District 58

Hoera, eindelijk weer in levende lijve een ontmoeting in Hoorn voor de bestuurswissel van DB58. 
Onder het waakzaam oog van Jan Pieterszoon Coen, de inmiddels verguisde held van de VOC, 
eerst koffie met een broodje op de Roode Steen.

Daarna in een stralend zonnetje een historische wandeling door het pittoreske Hoorn o.l.v. een 
zeer enthousiaste stadsgids, eindigend aan de Oude Binnenhaven waar de â€œJuffer van Rijnâ€
klaar lag voor een tochtje langs de kustlijn van Hoorn. 

Onder het genot van een feestelijk drankje en met de wind in de haren werd aan boord het bestuur 
gewisseld en ontving Mirriam Bouwmeester als nieuwe Districtspresident â€œDe Kettingâ€. Onze 
nieuwe plannen en enthousiaste ideeÃ«n deelden wij met elkaar tijdens het slotdiner bij Hendrickje 
Stoffels. We hebben er zin in!

Het bestuur van D 58 bestaat uit (van links naar rechts): Jenny van der Zee-van Bruggen 
(Secretaris), Susanne  Metelerkamp Cappenberg-Beetz (Past President) Joost Moonen 
(Penningmeester), Mirriam Bouwmeester (President), Debby Albers (Vicepresident)

Bestuursoverdracht D60



17 juni 2020 bestuurswissel District 60

In de prachtige tuin van Mary-Jean Dudok de Wit kon buiten de bestuurswisseling van D60 
plaatsvinden. Marian Tellegen nam met een prachtige toesprak afscheid als president en gaf het 
roer over aan Anita Meerdink, die enthousiast haar ideeÃ«n en programma deelde. â€œWelke 
Inner Wheel past bij jouâ€ zal de rode draad in haar bestuursjaar zijn. Naast de toespraken en 
bedankjes werden er over en weer nog cadeautjes uitgewisseld. Tijdens de gezellige lunch konden 
wij met elkaar ervaren hoe waardevol het is om elkaar weer te zien en spreken.

Het bestuur van D 60 bestaat uit: Anita Meerdink (President), Mary Jean Dudok de Wit 
(Vicepresident), Marian Tellegen (Past president), Anja van Deijk (secretaris), Margreet Vos 
(Penningmeester), Marry Codee (PR & Communicatie, Hoofdredacteur Kroniek)

Zeeuwsch Vlaanderen

Zoom zoomâ€¦

Al zoomend het nieuwe bestuursjaar in!

Overdag kregen alle leden een tapasbox mÃ¨t fles Inner Wheel Cava thuis gebracht door de 
voorzitter, inkomend voorzitter en een aantal hulpvaardige leden, ruim op tijd zodat iedereen met 
fles en hapjes achter de laptop of tablet klaar kon zitten om de bestuurswissel via Zoom te volgen, 
thuis op de bank, achter in de tuin in het zonnetje, met een paar bij elkaar op het terras. Vaak ook 
een echtgenoot of partner in beeld, die even moet komen helpen want geen beeld, geen geluid 
etc. Maar uiteindelijk zaten we allemaal klaar  en om 16 uur was het dan zover: het officiÃ«le 
gedeelte kon beginnen. Het werd een heel geslaagde originele bestuurswissel, met op gepaste 
afstand van elkaar de 2 voorzitters oud en nieuw samen in beeld, het omhangen van de 
bestuursketting met een handige stok met haak, en na de toespraken en plechtigheden een 
geweldige â€œZoom -proostâ€ met zoâ€™n 45 leden! Al met al een doorslaand succes, erg 
origineel, erg lekkere hapjes ook, en uiteraard geheel Coronaproof.  Fantastisch dat je je als club  
zo snel kunt aanpassen aan deze nieuwe tijd, leden van alle leeftijden die vrolijk achter hun 
scherm zitten, blij elkaar weer te zien, kortom, ook hier weer een staaltje Inner Wheel kracht!



Anneke Nijsten

Etten Leur

De bestuurswissel van Inner Wheel Etten-Leur e.o. op donderdag 2 juli samen met 19 van de 27 
leden, een High tea in coronatijd  op 1,5m social distance en conform de maatregelen in de 
horeca. 

Zuid Oost Drenthe

We hadden het als bestuur zo leuk bedachtâ€¦â€¦. 
Omdat er al â€˜zo veelâ€™ zou zijn in juni met 
ook onze lustrumviering op 17 juni, zouden we de 
bestuurswisseling niet in een restaurant houden, 
maar met een gezellig samenzijn bij de kersverse 
voorzitter Petra in de tuin met lekkere hapjes, 
klaargemaakt door het bestuur. Glaasje erbij, 
gezellig!

Nou â€˜zo veelâ€™ is er de afgelopen maanden 
niet geweest. De meesten van ons zaten 

noodgedwongen thuis, contacten alleen via telefoon, mail, app of FaceTime. Of heel voorzichtig 
in de tuin, op 1Â½ meter afstand.



Dus hielden wij de bestuurswisseling klein. Petra werd â€œgekroondâ€ tot president op 1Â½ 
meter onder het toeziend oog van de scheidende president Rosemarie en past president Lien.

Op de dag van de bestuurswisseling heeft het bestuur bij alle leden thuis een prachtige rose of 
friendship afgegeven.

Nieuwerkerk aan de IJssel

Onze twee nieuwe duovoorzitters Irina Brorens en Ineke van der Horst kregen samen uit handen 
van de uittredend voorzitter Joke van Bockel op veilige afstand het voorzitterslint overhandigd 
tijdens een kleine besloten bestuursbijeenkomst.

Al onze leden werden op de dag van de bestuurswissel origineel en blij verrast met een 
huisbezoek van Ã©Ã©n van de 3 voorzitters met een geurig zakje lavendel met gele en blauwe 
kaartjes waarmee ons een mooie zomer werd toegewenst.

Zo leek het alsof we er toch bij aanwezig waren geweest.

Epe



Nadat wij elkaar maanden niet hadden gezien heeft ons bestuur besloten om de 
bestuursoverdracht in de tuin van onze vertrekkende president te laten plaatsvinden.

Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind. Met gepaste afstand genoten wij van een drankje 
en een hapje en waren heel blij elkaar weer te zien. Enthousiast en blij kon de overdracht van het 
bestuur plaatsvinden, nadat de ketting mooi gepoetst was. 

Past president Pernille Smits blikte terug op een bewogen jaar en de net geÃ¯nstalleerde 
president Angeneta Wenink bedankte in haar prachtige toesprak de leden van het oude bestuur en 
stelde ons haar nieuwe bestuur voor. Vol goede moed en vertrouwen blikte ze in de toekomst waar 
flexibiliteit en aanpassing aan de huidige tijd een noodzaak zal zijn maar ons niet zal belemmeren 
in het uitdragen van onze kernwaarden: Vriendschap, Service en Internationale contacten...

Nieuws van de Johanna Hamburger Stichting

Augustusbrief van de Johanna Hamburger Stichting 2020

â€œWie zonneschijn brengt in het leven van anderen, ontkomt er zelf evenmin aanâ€

Hierbij de jaarlijkse Augustusbrief van ondergetekende en het financiÃ«le jaarverslag 2019/2020 van de 
penningmeester van de Johanna Hamburger Stichting met het verzoek om deze aan het begin van het nieuwe 



clubjaar met uw leden te bespreken.

U kunt de Augustusbrief bekijken in Linfo bij de documenten onder de categorie JHS. ï»¿Klik hier 
om naar Linfo te gaan.ï»¿
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