mber: maand van digitale contacten
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Corona vraagt veel van onze flexibiliteit en inventiviteit om steeds weer in te kunnen
spelen op de steeds wijzigende omstandigheden. Complimenten voor alle leden die zich
telkens weer inspannen en ervoor zorgen dat we toch met elkaar in contact blijven en
activiteiten opzetten waardoor we er voor elkaar en voor anderen kunnen zijn.

Digitale Ledenvergaderingen

Elk nadeel heeft zijn voordeel, dat bleek ook afgelopen weken weer. Op 14 november
vonden de 3 District Ledenvergaderingen (DLV) plaats en op 21 november de landelijke
Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle vier online. Natuurlijk is het jammer dat we elkaar
niet gezellig hebben kunnen ontmoeten tijdens de DLV of ALV. Aan de andere kant bleek
de onlineversie heerlijk efficiënt en to-the-point. Mocht je de ALV gemist hebben, hier kan
je de opname van de vergadering bekijken. Tijdens de ALV werd onder meer het volgende
besproken en goedgekeurd:
Statutaire wijziging maakt digitaal vergaderen en stemmen ook in toekomst mogelijk
Het is fijn te kunnen melden dat unaniem het voorstel is aangenomen om digitaal
vergaderen en stemmen ook in de toekomst mogelijk te maken. De statuten en het
huishoudelijk regelement zullen hiervoor worden aangepast. Dit geeft ons de mogelijkheid
om de momenten dat we elkaar daadwerkelijk fysiek ontmoeten ook zo in te richten dat er
voldoende tijd is voor interactie en het uitwisselen van ervaringen en ideeën.

Voorzitter PR-commissie nu officieel lid van Landelijk Bestuur
Communicatie, zowel interen als extern is voor IW uiterst belangrijk en een wezenlijke taak
van het Landelijke Bestuur. Daarom is het voorstel neergelegd, om de voorzitter van de
PR-commissie officieel aan het bestuur toe te voegen. Het zal gaan om een functie voor
een periode van 3 jaar, waardoor ook continuïteit en expertise binnen het bestuur
gewaarborgd zijn. Dit voorstel werd met grote meerderheid van stemmen (95,5%)
aangenomen.

Zilveren Broodmand voor IW
Almere-‘t Gooi

Ieder jaar wordt de Zilveren Broodmand uitgereikt aan de club die een bijzondere prestatie
heeft neergezet. Dit jaar ging het om bijzondere prestaties binnen het thema
Communicatie. Communicatie is altijd belangrijk, maar zeker in deze tijd waarin fysieke
bijeenkomsten lang niet altijd mogelijk zijn, is het inspirerend om te zien hoe Clubs het toch
mogelijk maken er ‘met elkaar, voor elkaar én voor anderen” te zijn. Tijdens de ALV werd
een filmpje getoond met een uitleg over de inzendingen.
Uit de vele inzendingen werden de volgende drie genomineerd:
* IW Zeeuws Vlaanderen organiseerde veel mooie acties, waaronder:

een verhalenmarathon, waarin alle leden verhalen, gedichten, bemoedigende
woorden of hartenkreten met elkaar deelden. Dagelijks werd het stokje van het ene
lid aan het andere doorgegeven. En met meer dan 50 leden levert dit heel wat
moois op.
een receptenmarathon, waarbij dagelijks nieuwe recepten werden uitgewisseld.
een gefilmde bestuurswissel, uitgezonden tijdens een zoommeeting. Van te voren
ontvingen alle leden een borrelbox met Cava om zo toch tegelijkertijd een toast op
het nieuwe bestuur te kunnen uitbrengen.

* IW Vlaardingen haalde van alles uit de kast om hun communicatie binnen de Club te

optimaliseren:
‘tussengerechten’, verhalen van clubgenoten tussen voorgerecht en hoofdgerecht
een prachtig jubileum magazine bij het 60 jarig lustrum van IW met verhalen van alle
leden.
een nieuwsbrief gevuld met verhalen van de leden over hun leven in coronatijd,
belrondjes, zoommeetings, thema avonden etc etc.
naar buiten, door onder andere deelname aan markten en evenementen,
* IW Almere –’t Gooi de grote winnaar heeft ingezet op communicatie voor en

tussen leden, maar zeker ook naar buiten
Intern werd breed ingezet op digitale middelen:
e-mail, Dropbox, WhatsApp groep
Digitale vergaderingen
Leden die digitaal niet vaardig waren, kregen begeleiding, zodat iedereen nu met
deze modules kan omgaan, berichten en foto's kan plaatsen om er samen voor
anderen te zijn, te inspireren en ervaringen te delen.
Extern werd ook veel gedaan:
een bus met logo
bodywarmers met clublogo,
eigen briefpapier,
diverse flyers om uit te delen tijdens externe activiteiten, maar ook een flyer voor
nieuwe leden.
IW Almere-’t Gooi won de zilveren broodmand, vooral voor de wijze waarop ze alle leden
bij de hand hebben genomen om hun digitale vaardigheden te verbeteren en de schroom
weg te nemen. Ze delen hun ervaringen graag met andere Clubs, dus ga vooral bij ze te
rade.

Nationaal Service Project (NSP)

Dit jaar kiezen we welk project we de komende drie jaren met elkaar gaan ondersteunen.
We vragen alle Clubs voor 15 december hun stem uit te brengen. Er kan gekozen worden
uit drie prachtige projecten. We hebben er al veel over gehoord en het is geweldig om te
zien met hoeveel verve de projecten binnen Inner Wheel gepromoot worden. Wat een
power en betrokkenheid! Welk project het uiteindelijk ook wordt, onder leiding van deze
enthousiaste teams moeten we er ‘met elkaar voor anderen’ zeker een succes van kunnen
maken! hieronder nog een keer de bezielende oproep van de drie projectleiders:

STICHTING SHIMARUKU CURAÇAO

Waarom stemmen op Stichting Shimaruku Curacao? Omdat ons IW-motto ‘Met elkaar,
voor elkaar en voor anderen’ helemaal samenvalt in deze stichting:
Laten we een helpende hand uitsteken naar onze Curaçaose Inner Wheel
vriendinnen;
Laten we met elkaar het grote verschil maken in hun zware werk voor mensen die
het niet redden zonder steun;
Laten we ervoor zorgen dat vrouwen en kinderen in de meest moeilijke
omstandigheden kunnen bouwen aan een betere toekomst.
Ik ben erg geraakt door de bezielende wijze waarop deze vrijwilligers zich inzetten. Jij ook?
Ilmy van der Ster - IW Haarlem
Meer info vind je op: www.innerwheel.nl/stichting%20shimaruku

SHELTERSUIT FOUNDATION
Door het steunen van de Sheltersuit Foundation zijn we zowel sociaal als maatschappelijk
betrokken bij de bijna 40.000 daklozen die er momenteel in Nederland zijn. Door het
uitdelen van de Sheltersuits, in het naaiatelier gemaakt door mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt en door vluchtelingen, lossen we niet het probleem van dakloosheid op,
maar voorkomen we wel dat mensen op straat doodvriezen. Ieder mensenleven telt en
daarom heeft iedereen, die het nodig heeft recht op deze kleine schuilplaats.
Hoe mooi zou het zijn, als wij als Inner Wheel Nederland deze mensen die op straat
moeten leven wat warmte en geborgenheid kunnen bieden. Ik reken op jullie stem!

Jolanda van Tellegen – IW Oldenzaal
Meer info vind je op: www.innerwheel.nl/sheltersuit-foundation

HART VOOR VROUWEN
Recht uit ons hart
Van hart tot hart
Een hart voor jou
Van vrouw tot vrouw
Stem met je hart
Catla Holtkamp – IW Purmerend
Meer info vind je op: www.innerwheel.nl/hart-voor-vrouwen

Kijk voor meer informatie op de website van Inner Wheel Nederland. Maak gebruik
van je stem en geef bij je club secretaris aan welk project jouw voorkeur heeft om gekozen
te worden tot NSP.

Met elkaar, voor anderen

IW Purmerend steunt Stichting Jarige Job
IW Purmerend trakteert samen met Jarige Job kinderen in armoede op een mooie
verjaardag. Zo hielpen ze met het inpakken van 400 verjaardagsboxen en verrasten ze de
Stichting met een donatie van € 1.000,-

IW Veghel-Uden e.o. maakt Hartenvriendjes
Covid leidt tot allerlei beperkingen, lastig en ook beangstigend. Zeker voor mensen met
een verstandelijke beperking. Alles is anders, familie mag niet meer op bezoek komen, je
mag niet meer naar huis, je moet een mondkapje op, de dagbesteding gaat niet
door………. Voor deze mensen maakt IW Hartenvriendjes, lappenpoppetjes met een zakje
waarin je je angsten en zorgen kunt opbergen of juist iets wat je troost kan geven als je
eenzaam voelt of bang bent. Deze poppen worden door leden gemaakt, maar ook door
werkplaatsen voor mensen met een beperking of door mensen die gewoon graag iets voor
een ander doen. IW stimuleert en coördineert daarbij vooral.

Update Team-Up
Met elkaar kunnen we veel voor anderen betekenen. Dat bleek ook uit onze inspanningen
voor TeamUp, waardoor we een mooi donatie van € 56.000,- konden overhandigen.
Recent kregen we een update van TeamUp. In Nederland organiseren inmiddels 180
vrijwilligers van TeamUp activiteiten op asielzoekerscentra. Vrijwilligers
zoals Robert en Nathalie. Met de donatie van Inner Wheel Nederland heeft TeamUp deze
vrijwilligers kunnen werven, trainen en monitoren. De vrijwilligers zijn essentieel in de
succesvolle uitvoering van TeamUp.
“Ik weet dat de kinderen mij elke week verwachten, en hun glimlach en plezier geeft mij
ook weer energie.” – Nathalie, vrijwilliger TeamUp.

Wat mooi dat we hier als Inner Wheel een bijdrage aan hebben kunnen leveren. We kijken
uit naar ons volgende Nationaal Service Project!!
Lees hier meer over Team-Up

Dit doet Team-Up

Come & Buy
Veel Clubs verkopen allerlei leuke hebbedingetjes voor het goede doel. We gaan allemaal
de komende weken weer opzoek naar allerlei cadeautjes om te geven met Sint of Kerst.
Kijk dan eerst eens op onze website, misschien kunnen we zo ‘met elkaar, voor elkaar én
voor anderen’ weer iets doen en zo het nuttige met het aangename combineren!
www.innerwheel.nl/come-buy-webshop

Met elkaar, voor elkaar

Chocolade schaapjes zorgen voor contactmoment
Door Covid-19 kon IW Schoonhoven hun 60 jarig lustrum afgelopen april niet vieren. Ze
besloten daarom hun 61 verjaardag volgend jaar april alsnog groots aan te gaan pakken.
Iedere maand wordt er nu een hint gegeven, over waar deze viering zal plaatsvinden.
Deze maand waren er zakjes met chocolade schaapjes. We zijn benieuwd waar die voor
staan. Maar leuk vooral was dat de helft van de leden van de Club twee zakjes
chocolaatjes kregen en daarbij de opdracht om één zakje bij een andere lid af te geven. Zo
werd toch weer een gezellig contactmomentje van 1 op 1 gerealiseerd!

Zoomen!
We mogen elkaar nog steeds niet in grotere groepen ontmoeten. Daarom gaan
langzamerhand toch meer en meer Clubs over tot contact via Zoom. Zo haalde de
presentatie van Ronald Giphart IW Roermond over om toch de stap naar een Zoom
ontmoeting te zetten en zijn ook de leden van IW Purmerend en Epe recent via het scherm
samengekomen. En zo is inmiddels een groot deel van Inner Wheel online met elkaar in
contact.

International Inner Wheel

Omdat één van onze drie kernwaarden het bevorderen van internationale contacten is,
hebben we een ‘Buitenland rubriek’ aan onze Inner Wheel website toegevoegd.
Bereikbaar via de menubalk boven in: Inner Wheel > Inner Wheel International
> Buitenland rubriek
In deze rubriek is nu een oproep te vinden van IW Munster: zij zijn op zoek naar een
Vriendschapsclub in Nederland. Iets voor jullie Club?

Inner Wheel in de media

Steeds meer Clubs hebben een PR-commissie die ervoor zorgt dat IW in de schijnwerpers
van de lokale pers komt en/of aandacht krijgt op social media. In deze rubriek willen we
hier graag aandacht aan geven. Dus stuur krantenknipsels of schermafbeeldingen van
Sociale media-uitingen in voor plaatsing in onze nieuwsbrief.

Rectificatie

Veel gaat goed, maar soms gaat er iets niet goed. Tijdens de laatste correctie van de
kroniek is helaas de QR code, die bij het Vice Versa verhaal van president Mirriam
Bouwmeester hoorde per ongeluk niet bijgeplaatst. Bij deze alsnog de code waarmee je
haar filmpje kunt bekijken.
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