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Onze eerste WEBINAR is een feit. Donderdag 29 oktober vond onze allereerste
Webinar via ZOOM plaats. Achter de coulissen is er heel hard aan gewerkt om de
digitale ontmoeting met Ronald Giphart vlekkeloos te laten verlopen. In deze EXTRA
Nieuwsbrief vindt jij ook de twee linken om de lezing en de foto’s te bekijken.

WEBINAR RONALD GIPHART
“WOW wat een cadeau deze avond”

Regiekamer van onze Webmaster Joost Moonen

29 oktober om 19.00 uur!
Joost Moonen start de fotoshow voor onze zoomsessie met Ronald Giphart. Foto’s van
lang geleden en recent passeren het beeld. Steeds meer leden loggen in… Spannend
hoor! Door de uitgebreide PR campagne hadden zich maar liefst 300 leden
ingeschreven. Onze Nationaal President Marlies Arnoldus-Luiten heet ons welkom. Zij
is blij en verheugd dat wij ons met zoveel leden hebben aangemeld. Juist nu in deze
moeilijke tijd, waar wij afstand moeten houden, elkaar niet meer kunnen ontmoeten
wilde het LB iets positiefs brengen, iets om te verbinden en de mogelijkheid te bieden
om onze leden kennis met ZOOM te laten maken. ZOOM biedt ons nieuwe
mogelijkheden, een nieuwe manier van ontmoeten. Op afstand dat wel ….. maar wel
samen én met elkaar.
Deelnemers vanuit Curacao, Belgie, Paramaribo en Nederland kijken, luisteren en
stellen vragen aan auteur en columnist Ronald Giphart. Wat een heerlijke avond
mochten we met z’n allen beleven; en wat een hartverwarmende reacties hebben we
gehad, een kleine greep hieruit:
“Fantastisch om te zoomen met zoveel Inner Wheelsters uit heel Nederland. Het gaf
me een bijzonder en warm Inner Wheel gevoel, ook door alle vragen die gesteld
werden”
“Chapeau, chapeau. Wat een fantastische avond met Ronald Giphart”
“Het zoomgesprek kwam heel huiselijk over, alsof je bijna bij Ronald op bezoek was.”
“Op naar de volgende keer”
“Het was bijzonder, ontspannen en interessant. De foto’s vooraf gaven een heerlijk
gevoel van herkenning en gezelligheid”
“Graag weer een vervolg”
“Ik heb ontzettend genoten!!! Ik wist niet dat het zo’n leuke man was.”
Zo ontzettend leuk en lief van iedereen.
Dank lieve leden voor het meedoen, dank ook voor het zoveel mogelijk delen van jullie
ervaringen met jullie clubleden!!

Werkplek van onze moderator Anita Meerdink. Samen met Gees van der Pijl zorgde zij
voor alle vragen die via Q&A binnen kwamen.

Wat voor (rapport)cijfer geef je deze
webinar?

Na afloop hebben wij gevraagd dit webinar een cijfer te geven. Wij zijn trots op het resultaat!

Jullie feedback...
•

Heb ervan genoten.

•

Geweldig.

•

Ik heb enorm genoten van de Webinar, een ongelofelijk inspirerende schrijver en
verteller.

•

Ik ben lid van de IW Arnhem leesclub en zou Ronald graag mee willen maken
als begeleider van een IW webinar leesclub. Met zoom terwijl we allen hetzelfde
boek gelezen hebben. Hartelijk dank voor de organisatie. (Ria ten Broeke).

•

Prachtige avond. Prettige spreker, Nee vond het een prima webinar. Goede en
interessante spreker en een fijne manier van interactie.

•

Door het stellen van de vragen voelde ik dat we met z’n allen bij elkaar waren en
voelde me ineens weer landelijk. Ik heb genoten. Heb ik ook heel erg genoten
van het voorfilmpje met alle leuke foto's.

•

Heel inspirerend!

•

Het beeld bevroor af en toe, in het begin niet, maar in de tweede helft
verschillende keren. Voor het beeld niet zo erg, maar de gesproken "TAAL" is
dan niet te volgen." .

•

Af en toe stond het beeld stil en was Ronald moeilijk te verstaan, verder vond ik
het goed en mooi idee om dit zo te brengen! Bedankt en ik hoop nog eens
iemand op deze manier te zien en beluisteren.

•

Heel leuk, goede spreker natuurlijk. Mag nog wel een keer. Er waren af en toe
haperingen in het geluid.

•

Zeer voor herhaling vatbaar!

•

Genoten!!!

•

Het was top.

•

Link werkte niet?

•

Zo’n inspirerende Spreker dat ik op zoek ga naar een boek van hem. Dank.

•

Technisch ging niet alles goed. Het leek of de internetverbinding bij Ronald niet
stabiel was. Bij Tatjana ook niet.

•

Het lijkt me voor Ronald moeilijk om geen reacties uit de zaal te horen. Wij lagen
af en toe dubbel van het lachen, daar heeft ie niks van gemerkt. Is toch
jammer!?

•

Nee geen opmerkingen. Vond het een hele gezellige avond,

•

Soms viel beeld en geluid even uit of werd vervormd, internetverbinding?

•

Dit kan/mag van mij vaker! Hele mooie avond!

•

Super handig en heel gemakkelijk! Smaakt naar meer!

•

Op deze manier kunnen veel IW-ers ervan genieten!

•

Ik ga het zeker promoten. Hartelijk dank voor de uitstekende organisatie!

•

Het geluid van Ronald viel soms weg. Verder was het een uitstekende webinar.

•

Nee geen opmerkingen. Vond het een hele gezellige avond,

•

Ik vind het een prachtig initiatief en zo zie je maar dat er in tijden van nood
mooie dingen tot stand komen die voor verbinding zorgen.

•

Het was een leuke en inspirerende avond, het ging niet alleen over het boek .
Breder werd gesproken over de dingen die ons en Ronald Giphart bezig houdt.

•

Absoluut voor herhaling vatbaar.

•

Het enige minpuntje voor mij was dat de verbinding verminderde als er vragen
gesteld werden. Juist op behoorlijk essentiële momenten. Maar zo persoonlijk
krijg je een schrijver anders niet te zien. En het neveneffect, ook onze landelijk
voorzitter zo maar in beeld. Ook leuk, gebeurt zelden, hooguit op papier. Beeld
verbindt in dit geval echt wel. Gelukkig dat lezen je empathischer maakt. En zijn
liefde voor Utrecht deel ik, al woon ik er al 40 jaar niet meer.

•

Misschien hadden we op het laatst even een beeld op het scherm kunnen
krijgen van de 215 deelnemers.

•

Prima idee om dit nieuwe middel voor IW clubs te gebruiken in deze tijd! Dank
daarvoor! Af en toe was er een hapering maar voor de rest een prima webinar!

•

Wij zijn tevreden.

•

Hartelijk dank voor deze avond!

•

Ja zeker, wat een leuke webinar! Ik heb genoten en het was verreweg van saai.
Ik moet soms verplicht naar webinars kijken en sommige zijn oersaai.
Complimenten voor de organisatie, die was top!! Heel goed opgelost om te
switchen tussen spreker, moderator etc. Het plenair openen en afsluiten gevolgd
door een korte vragenlijst geeft je het gevoel dat je niet alleen bent. Doordat
mensen tussendoor vragen konden stellen was het erg interactief en mocht het
van mij nog wel 'n halfuurtje langer doorgaan. Dat zeg ik niet snel, zeker niet na
een lange dag achter mijn laptop te hebben gezeten. Ik heb een 1 tip voor de
organisatie, misschien is het beter (ik weet niet of dat kan) dat de spreker of
spreekster niet ziet hoeveel mensen er online zijn. Zodat ze niet afgeleid worden
als mensen afhaken. (Funda)

Reactie van Ronald
Ha Anita,
Wat een feestje was het gisteren, erg leuk om te doen. Nogmaals dank voor de mooie

bos bloemen en de warme digitale ontvangst.
Ik was onder de indruk van de vragen en hoe er werd meegeleefd. De afgelopen
maanden heb ik eerder aan dit soort digitale evenementen meegedaan, maar deze
stak er echt bovenuit, chapeau!

Met grote groet en tot in virusvrije tijden!
Ronald

WEBINAR GEMIST?
Heb jij het WEBINAR met Ronald gemist klik hier om het alsnog te zien.
Deze link is uitsluitend voor Inner Wheel leden en mag ivm de auteursrechten niet met derden
worden gedeeld. Dank jullie voor jullie begrip hiervoor.
Wil jij de foto’s terugzien klik dan hier.
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