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Jaarverslag 2020-2021 Inner Wheel Nederland 

 
 
 

Jaarverslag 2020-2021 Vereniging Inner Wheel Nederland 

 

 

Landelijk Bestuur: 

President/National Representative             Marlies Arnoldus-Luiten  (IW Tilburg-Triborch) 

Vice President        Susanne.Metelerkamp Cappenberg-Beetz  

      (IW Purmerend)                                                                                         

Past President                                             Karin van Helden   (IW Arnhem Geldria) 

Secretaris               Tineke Cerutti   (IW Gorinchem) 

Penningmeester       Lynn den Daas   (IW Arnhem-Geldria) 

President D56        Linda van Scheijndel   (IW Nijkerk) 

President D58        Mirriam Bouwmeester  (IW Zwolle) 

President D60        Anita Meerdink   (IW Zeeuwsch-Vlaanderen) 

Voorzitter PR       Tatjana Bieze   (IW Epe)   

  

 

Een heel jaar met beperkingen 

Het clubjaar 2020-2021 begon en eindigde in de covid19 pandemie.  

Door tijdelijke versoepelingen van de coronamaatregelen kon het jaar beginnen met een kick off  op 

5 september in Nijkerk. Tijdens deze bijeenkomst– op gepaste corona-afstand – leerden  landelijk 

bestuur en districtsbesturen elkaar beter leren, om er gemakkelijker voor elkaar te kunnen zijn, om 

ideeën uit te wisselen en plannen te maken.  

Door alle beperkingen was er dit jaar geen BOB-dag en geen Vriendschapsdag. Ook de ALV 

gecombineerd met de districtsvergaderingen in Nijkerk kon dit jaar niet fysiek doorgaan.  

Er was wel aandacht voor noden en rampen in de wereld. Inner Wheel Nederland heeft een 

Europees IW-initiatief voor Beiroet ondersteund, evenals een actie voor Kroatië. 

De tweede keer dat we samen konden komen was pas bij de afsluiting van ons jaar. Tijdens de 

landelijke bestuursoverdracht in Oisterwijk hebben we samen met de districtsbesturen en landelijke 

commissies dit Inner Wheel jaar afgesloten.   

 

Een jaar van virtuele vergaderingen 

Alle vergaderingen – niet alleen op landelijk niveau en bij de districten, maar ook internationaal – zijn 

online gehouden, via Zoom. De vergaderfrequentie lag over het algemeen hoger, maar de 
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vergaderduur was beduidend korter, dan in andere jaren.  Hoewel het een ander soort ontmoeten is, 

blijken veel lijnen korter, en overheerst een gevoel van grotere betrokkenheid bij elkaar.  

 
Het Landelijk bestuur heeft van augustus 2020 tot juni 2021 negen keer vergaderd, altijd on line.  

In de online ALV van 21 november zijn een paar knopen doorgehakt:  

- Een statutenwijziging maakt het mogelijk om ook in de toekomst – zonder noodwet -  virtueel te 

stemmen.   

-De voorzitter van de PR-commissie is voortaan lid van het Landelijk Bestuur, waardoor een 

efficiëntere samenwerking mogelijk is, en de PR-commissie tijdig kan inspelen op actualiteit en 

activiteiten. 

-In de ALV is ook de shortlist van 3 mogelijke projecten voor ons Nationaal Service Project (NSP) 

gepresenteerd. 

In december 2020 hebben de clubs en de districten hierover gestemd: we gaan ons 3 jaar lang 

inzetten voor de stichting ‘Hart voor Vrouwen’ van Angela Maas. Om ons NSP te coördineren  is een 

Nationaal Service Commissie (NSC) gevormd, waarvoor landelijke PR commissie logo en huisstijl 

ontwikkelde. Zij zijn voortvarend aan de slag is gegaan, en hebben dankzij de virtuele mogelijkheden 

in korte tijd veel bereikt, zowel financieel als organisatorisch. De NSC wordt bijgestaan door een 

netwerk van Hartenvrouwen in het hele land. 

Verslag van de het werk van de NSC van het afgelopen jaar is te vinden op onze website. 

 

-Tijdens de ALV hebben de genomineerden voor de Zilveren Broodmand - IW Almere-’t Gooi, IW 

Vlaardingen en IW Zeeuwsch-Vlaanderen - zich gepresenteerd. Thema was Communicatie. De 

Broodmand ging naar Almere.  

 

Een jaar met nieuwe mogelijkheden.  

Het landelijk bestuur organiseerde, ondersteund door de PR commissie, verscheidene webinars. 

Dit gaf onze leden de kans om tijdens lockdown op afstand toch samen te kunnen zijn. 

- Ronald Giphart (29/10):  een avond met deze schrijver, een eerste kennismaking voor veel van onze 

leden met Zoom.  

- Hart voor Vrouwen (24/2): kick off van ons NSP samen met de stichting Hart voor Vrouwen.  

Hiervoor waren meer dan 300 aanmeldingen, daarom werd dit ook gestreamd op YouTube. 

- Inner Wheel & de Verenigde Naties (18/5): Ceja Gregor, lid van IW Wenen, gaf uitleg over haar werk 

namens IW bij de Verenigde Naties. Zij maakte ons bewust dat ook wij vrouwenbelangen ‘all over the 

world’ onder de aandacht moeten brengen. 

- Het VrouwenHart & Conditie (9/6): op initiatief van de NSC ons eerste fundraising webinar. Angela 

Maas, de cardioloog achter Hart voor Vrouwen, werkte hier ook aan mee. Ruim 200 mensen 

doneerden €10 om dit webinar bij te wonen. 

In dit jaar waarin alles anders was, zijn ook de leden die de Inner Wheel giftshop runden, hiermee na 

35 jaar gestopt. Hoe de shop in de toekomst vorm krijgt is nog niet helemaal duidelijk. 

 

Het jaar van de Conventie 

De geplande 18de International Inner Wheel Convention in Jaipur werd uiteindelijk  een online 

bijeenkomst met 4500 deelnemers waarvan 56 uit Nederland.   

Een onderdeel van de Conventie is het stemmen over de Proposals (voorstel tot aanpassen van de 

IIW statuten). Proposal 13, over de samenstelling van het internationale IW bestuur, werd door onze 
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National Representative  gepresenteerd en verdedigd, maar het haalde niet de benodigde 2/3de 

meerderheid.  

De virtuele presentaties van landen gaven een mooi divers beeld van de projecten waar Inner Wheel 

leden zich wereldwijd voor inzetten. Onze Nederlandse inzending sprong eruit en kreeg veel 

complimenten. 

 

Ledenadministratie 

Stabiliseren van ons ledenaantal is afgelopen jaar helaas niet gelukt. 
Het aantal clubs in Nederland inclusief Curaçao en Suriname is teruggelopen van 66 naar 63. IW 

Voorburg, IW Breda en IW Oost-Groningen hebben zichzelf in juni 2021 opgeheven, daarmee 

verloren we in één maand een groot aantal leden. 

Het afgelopen clubjaar  raakten we 210 leden kwijt en kregen we er 40 nieuwe leden bij, wat het 

totaal op 2063 brengt.    

De verdeling over de districten: 

  

                      #  Clubs                       # 30-6-2021    Wijziging t.o.v. vorig jaar 

 

D56     20                                691                  -43       

D58     22                                643                  -70 

D60     21                                713                  -73 

Members at Large                 28                    +4 

 

Johanna Hamburger Stichting:   

Het verslag van de JHS is te lezen in hun jaarlijkse nieuwsbrief, ook te vinden op onze website. 

      

PR-commissie/Kroniek:   
De PR-commissie ondersteunt het landelijk bestuur en de NSP bij hun activiteiten met vele 

ontwerpen. Zo is er dit jaar onder andere een oorkonde voor nieuwe leden ontwikkeld, een ontwerp 

voor cheques voor goede doelen en een IW-huisstijl.  

 Dit jaar verscheen de Kroniek 3 keer en werden 11 nieuwsbrieven, met een link naar artikelen, 

persoonlijk naar leden verzonden.  

De webmaster paste de webshop aan voor het NSP en voor clubs, zodat ze hun artikelen daar aan 

kunnen bieden. Ook verzorgde hij een handleiding voor Zoomen, en gaf zo nodig advies en 

ondersteuning.  Aan de website is dit jaar ook een buitenland rubriek toegevoegd met de 

internationale nieuwsbrieven en verzoeken vanuit het buitenland.  

Het jaarverslag van de PR is te vinden op onze website. 
 
 

Het was een uniek Inner Wheel jaar met vele uitdagingen. Samen ontdekten we het online 

ontmoeten als aanvulling op persoonlijke bijeenkomsten.  

Door deze nieuwe mogelijkheden konden we er met elkaar toch zijn voor elkaar en voor anderen.  


