Nieuwsbrief april 2021

Beste <<Voornaam>>,

Change is the law of nature
In het weekend van 17 en 18 april vond de Conventie plaats, de eerste digitale Conventie. De
openingsspeech van onze International President Bina Vyas draaide om de oproep tot
“verandering”. Ze gaf aan dat verandering een natuurwet is. “Change is the law of nature”, en
daar moet je in meegaan anders delf je het onderspit. Dat hebben we het afgelopen jaar
allemaal ervaren. Zo dwong Covid ons om digitale vormen van ontmoeten versneld te omarmen.
En hoe leuk was het, dat je voor een luttel bedrag van € 40,00 maar liefst 4.440 leden van over
de hele wereld kon ontmoeten, met elkaar kon vergaderen en virtueel door India kon reizen,
kooklessen kon volgen en nog veel meer. Bina riep ons ook op om over onze clubgrenzen heen
te gaan kijken. In deze verhardende wereld is de vrouwelijke kracht van zorgzaamheid,
empathie en vermogen tot verbinding heel hard nodig. We kunnen deze tegenkrachten alleen
maar mobiliseren door samen te gaan werken. Samen werken aan een gemeenschappelijk goed
doel, waardoor we meer impact kunnen genereren en zichtbaarder worden. Zoals we in
Nederland nu doen voor Hart voor Vrouwen. In deze nieuwsbrief daarom vooral informatie over
internationale zaken en ons mooie Hart voor Vrouwen project. Heus Inner Wheel is zoveel meer
dan je eigen Club.
Warme groet,
Marian Tellegen & Tatjana Bieze

Save the date
18 mei

Webinar Inner Wheel & Verenigde Naties

9 juni

Webinar Hart voor Vrouwen

Webinar IW & de Verenigde Naties

Dat we als IW wereldwijd een impact kunnen maken blijkt wel uit het feit dat we door de
Verenigde Naties (VN) erkent zijn als NGO (non-governmental organisation). Hierdoor hebben
we een Consultatieve Status bij de VN. Onze 6 vertegenwoordigers volgen en assisteren bij de
werksessies van de comités over belangrijke thema’s als Human Rights, Rights of the Children,
Condition of Women, the Family, the Elderly en Drugs. We hebben vertegenwoordigers bij de
drie VN-centra in de wereld, t.w. Wenen, New York en Genève. Deze afgevaardigden
rapporteren aan de Vice President van International Inner Wheel. Om beter te kunnen begrijpen
wat onze rol binnen de VN inhoudt en hoe het in zijn werk gaat, hebben we gevraagd aan één
van onze vertegenwoordigers, Ceja Gregor-Hu, om ons hierover middels een Webinar meer
uitleg te geven. Ceja is van origine Nederlandse en dat betekent dat het Webinar ook gewoon in
het Nederlands zal plaatsvinden. Hier kun je alvast een kijkje nemen op dit YouTube filmpje over
de VN.
Tijdens het Webinar zullen onder andere de volgende punten aan bod komen:

- Wat is de rol van Inner Wheel binnen de VN?
- Hoeveel leden vertegenwoordigen IW in de VN?
- In welke comités verrichten onze vertegenwoordigers hun werk?
- Welke rol kan de VN in een vrouwenleven spelen?
- Wat is het verband tussen de clubjaarverslagen en de Verenigde Naties?

Registreer je nu direct, via deze link, voor dit VN-Webinar op 18 mei!

Ceja Gregor werd in Leiden geboren en woonde, voordat ze in 1988 naar Oostenrijk verhuisde,
ook in Duitsland, Italië en België. Zij werkte als Executive Secretary voor internationale
bedrijven. Sinds 1993 is zij lid van Inner Wheel Wenen.
- 1996-1997, President IWC Wien-West

- 2016-2017, President IWC Wien-Nordost
- 2017-2018, President IWC Wien Nordost
- 2013-2014, Founding Chairman District 192 Austria & Czech Republic.
Daarnaast vervulde zij verschillende functies op clubniveau.
Sinds 1999 is zij International Inner Wheel UN Representative Non Governmental Organization
(NGO) en levert zij een bijdrage in de commissies “On Aging”, “On the Family en “On
Subtainable Development.

Inner Wheel Internationaal

18TH INTERNATIONAL INNER WHEEL CONVENTION VIRTUAL 2021
Een conventie waar de vriendschap digitaal ging en de verandering wordt/werd ingezet. Een
conventie met het hoogste aantal deelnemers ooit (meer dan 4400 uit 70 landen).
Een conventie waar we helaas niet samen heen konden reizen maar die we wel samen konden
beleven, doordat er allerlei contact mogelijkheden via Whatsapp groepen waren
ingebouwd. Een conventie die de dag te voor al begon met een online ‘delegate training’ voor de
geregistreerde deelnemers om vertrouwd te raken met de mogelijkheden van deze first ever
virtuele conventie. Een conventie waarvoor de voting delegates vooraf trainingen kregen om
digitaal te leren stemmen.

Sublieme virtuele omgeving
Voor aanvang van de Opening Ceremony waren we al vol ontzag over de fraaie website die ons
vanuit de lobby toegang gaf tot de Convention Hall. Het was letterlijk of je er zo naar
binnen liep. De administration desk was geopend voor alle vragen die we zouden kunnen
hebben, de selfie booth om een selfie met de Taj Mahal of met Bina Vyas, de IIW president, te
maken voor het nageslacht. Selfie foto’s die in grote getale nu op facebook voorbijkomen. De
service projects hall met projecten vanuit de hele wereld (waarbij onze Nederlandse
presentative beslist tot één van de beste behoorde), de experience zone met de bazaar voor het
online shoppen, de saree draping, cooking class en yoga en niet te vergeten de groepsapp om te
kunnen videochatten. Last but zeker niet least de reizen naar de steden die we hadden kunnen
bezoeken in India.

Opening Ceremony
En dan het moment supreme de Opening Ceremony met de lighting of the lamp, een traditioneel
ritueel in India, de Ganesh Vandana dans, zelfs vuurwerk, de obligate verklaringen van welkom

en het presenteren van de IIW Board Directors en Executive Committee. Een vlaggenparade met
een trotse Landelijke President Marlies Arnoldus-Luiten, de zeer inspirerende en
motiverende Lead the Change speech van onze internationale president Bina Vyas, die met deze
eerste virtuele conventie behoorlijk haar nek heeft uitgestoken. Interactief onderdeel is keynote
speaker mw. Vinita Bali, Indiase onderneemster. Eén van haar aanbevelingen is om onze
projecten en ons verhaal meer via de social media en onze website te communiceren.
Verrassend is dat ze voor de nodige change adviseert mannen te incorporeren. Afsluitend citeert
ze Einstein met ‘A life lived for others is a life worthwhile’.
Business Sessions
Belangrijk onderdeel van het conventieprogramma zijn natuurlijk de Business Sessions. Hierin
komen achtereenvolgens de notulen van de vorige conventie, de verslagen van de IIW
presidenten 2018-2021 alsmede die van de vice president, penningmeester en editor aan de
orde. Heel grappig is dat er ook nu na de sprekers applaus volgt.
Nieuw is de interactieve sessie met de 6 VN vertegenwoordigers die vertellen over de relatie van
IIW en de VN en hun werkzaamheden daarin.

Proposals
Een ander belangrijk onderwerp tijdens een conventie is de behandeling van de Proposals,
de voorstellen tot verandering van de Constitution, onze internationale statuten. Wij
als Nederland hadden een voorstel ingediend (Proposal 13) om er voor te zorgen dat the
Executive Committee (ons internationale hoofdbestuur) een goede afspiegeling van het
internationale karakter van onze vereniging zou zijn. Belangrijk omdat we zo optimaal gebruik
kunnen maken van onze verschillende culturele achtergronden, kennis en ervaringen. Ons
voorstel was dat de 5 functionarissen in the Committee uit 5 verschillende landen zouden
moeten komen en dat, als een land eenmaal een specifieke functie had ingevuld, ze de 5 jaar
daarna, niet weer eenzelfde functie zou kunnen invullen. Helaas werd het voorstel niet
aangenomen. Van de 3441 stemmen waren er 1381 voor, 2059 tegen en 37 onthoudingen. Een
ander voorstel dat het (gelukkig) niet haalde was het voorstel om onze naam en logo te

wijzigen, omdat we niet meer aan Rotary gelieerd zijn. Proposal 11 over canvassing werd wel
aangenomen. Kandidaten voor het IIW bestuur (Executive Committtee en Board) mogen zich
tijdens hun nominatieperiode nu weer wel gewoon op het internet gaan bewegen. Tot nu toe
mocht dat niet.
Een compleet overzicht van de aangenomen en afgewezen Proposals kan opgevraagd worden bij
de secretaris van het Landelijk Bestuur.

International Board 2021-2022 met onze Karin van Helden

Presentaties
Natuurlijk worden er ook succesvolle internationale projecten gepresenteerd, zoals de
presentatie van het IIW Covid Fonds waarvoor we hopen 500.000 pond op te halen
en het succesverhaal over de hulp aan Libanon na de enorme explosie in Beirut. Ook vond er
een interactieve sessie plaats met vertegenwoordigers van een aantal non-districted clubs. Heel
bijzonder hun wederwaardigheden en ervaring te mogen vernemen. Een m.i. buitengewoon
geslaagd onderdeel waardoor ook zij nu een stem hebben gekregen.

De Service Project Hall waar alle landen zich konden presenteren. Klik hier voor onze Nederlandse
presentatie.

Closing Ceremony
De Closing Ceremony begint uiteraard weer met dans gevolgd door de keynote speaker ms
Maggie Ibamuthiah, CEO van een mediaconcern. In haar presentatie ‘Zooming your way into
communities’ moedigt zij ons aan met ‘overcome your fear for technology and just go ahead’. Bij
de vraag waarom mensen lid zouden worden, zegt ze dat ‘friends for a purpose’ komen en
‘stay for relationships’.
Er worden woorden van dank uitgesproken door Bina en de LCC en het thema van de president
2021-2022 evenals het nieuwe logo worden bekendgemaakt, resp. ‘Pink first’ en ‘Strong
women, stronger world’. Gevolgd door weer een dans.
Conventie 2024
Tot slot wordt ons door middle van een video duidelijk dat de Conventie in 2024 – 100-jarig
bestaan Inner Wheel- in de stad Manchester zal worden gevierd. Manchester waar Inner
Wheel ooit is ontstaan in een badhuis waar de partners van de Rotarians vonden dat wat de
Rotarians konden zij minstens zo goed zouden kunnen. Met dank aan deze dames en in het
bijzonder aan onze founder Margareth Golding. En zo komt, met het neerhalen van de Indiase
en Inner Wheel vlaggen, deze bijzondere en succesvolle eerste digitale Conventie tot een eind.
Ik heb ervan genoten en velen met mij.
Joke Emmelkamp - van der Molen
PBD, lid Promotion Committee
IW Groningen

Het nieuwe driejarige internationale thema "Strong Women Stronger World" en het jaarthema "Pink
First" van International President 2021-2022 Ebe Panitteri Martines.

De volgende Conventie vindt plaats in 2024, het jaar dat Inner Weel 100 jaar bestaat en wel
in Manchester.

Met het neerhalen van de vlaggen was deze fantastische eerste digitale conventie tot een einde
gekomen.

Ons mooie project gaat steeds meer leven. Dat blijkt wel uit de verkopen van de producten via
onze webshop Come & Buy. Zo werden er al 620 Hart Pins, 400 gehaakte sleutelhangers, 25
gedichtenbundels en 400 vel postzegels verkocht. Ga vooral op de website kijken, want er
komen steeds meer leuke producten bij. Ook wordt er hard gewerkt aan een eigen NSP
rekeningnummer , zodat ook voor de betaler zichtbaar is waar het geld heen gaat. Deze
artikelen worden inmiddels ook gepromoot via de eigen website van de Stichting Hart voor
Vrouwen.

Extra Webinar ook voor niet-leden

Op 9 juli organiseert Inner Wheel weer een Webinar over hartfalen bij vrouwen. Natuurlijk komt
Angela Maas zelf daarbij weer aan het woord. Het accent zal nu echter meer liggen op de juiste
voeding en adequate beweging voor het vrouwenhart. Over deze onderwerpen zullen naast
Angela, Lonneke van Reeuwijk van 'Hart voor Vrouwen' en Eduard Swagerman oprichter van de
fitnessformule 'Hart for Her' aan het woord komen. Dit keer is het Webinar ook open voor
geïnteresseerden van buiten Inner Wheel, dus enthousiasmeer vooral al je vriendinnen en
reserveer de datum vast in je agenda. Voor dit Webinar wordt wel een entree prijs van € 10,00
gevraagd, zodat we ook geld genereren voor extra onderzoek naar ons mooie vrouwenhart. Een
definitieve uitnodiging met aanmeld link volgt binnenkort.

Hart voor Vrouwen Bewustwordings wandelingen

Bij de IW leden van Zeeuws-Vlaanderen staan de wandelschoenen al dagenlang klaar! Van
22 april t/m 4 mei lopen ze al dan niet samen met Inner Wheel-vriendinnen, vrienden of familie
Corona-proof wandelingen door het Zeeuws-Vlaamse landschap: in Hulst, Axel, Terneuzen of

Retranchement.
12 Dagen lang staan er langs de verschillende routes bordjes met daarop de symptomen waar
wij vrouwen alert op moeten zijn, symptomen die bij vrouwen kunnen leiden tot een hartinfarct.
Als toegangsbewijs worden katoenen tasje, voorzien van het logo van Inner Wheel
Nederland en Hart voor Vrouwen verkocht.. In het tasje de vier wandelroutes, een kaart met
“symptomen die mogelijk tot een hartinfarct bij vrouwen kunnen leiden”, folders met
voedingsadviezen, gezonde snacks en een flesje water. Alle benodigdheden om samen te gaan
wandelen! De opbrengst van deze tasjes komt ten goede aan het NSP Hart voor Vrouwen.
De aftrap van de campagne vond plaats 22 april in Hulst. Na afloop was er voor iedereen op het
gezellige marktje een heerlijke kopje thee met cake. De thee was getrokken van de speciaal
voor Hart voor Vrouwen door Bloomz gemaakte thee blend. Een groene thee, met
ananas-, kers- en açaistukjes verpakt in een mooi Hartenblikje met de tekst “warm hart voor
jou”. Dit Hartenblikje is te koop op de Come & Buy shop van Inner Wheel Nederland.
Op dinsdag 4 mei sluiten ze de wandel 12-daagse af. Met de IW leden lopen ze die dag door een
woonwijk van Terneuzen en langs het water. Tijdens de wandeling pauzeren ze 4 maal, telkens
bij een woonhuis van één van de leden waar ze dan een gerechtje van de “lunch to go”
meekrijgen. veilig op Corona-afstand gezllige wandelen, bijpraten en keker eten. en op Coronaafstand met elkaar kunnen opeten, praten en wandelen.

Inner Wheel nu officieel ambassadeur van Hart voor Vrouwen
Sinds kort staan wij ook als ambassadeur, met onderstaande tekst, vermeld op de website van "Hart voor
Vrouwen".
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