
Verslag “Zoom Voor Vrouwen” 14 november 2022 

Anita groet de aanwezigen en vraagt bij het inloggen de naam en 

club te vermelden. 

President IW NL Willeke Overink opent de vergadering en 

bedankt de aanwezigen voor hun deelname, ook de clubs die nog 

twijfelen of niet mee doen. Zij spreekt namens het Landelijk 

Bestuur haar steun uit aan de Commissie Voor Vrouwen. 

Vervolgens worden de leden CVV voorgesteld. Het doel van de zoom is inspiratie brengen en halen 

en horen, wat er in het land speelt bij de verschillende clubs. Het gaat in eerste instantie om de 

bewustwording van de Campagne Orange the World. De leden worden gevraagd of zij bezwaar 

hebben dat de zoom vergadering wordt opgenomen. Geen bezwaar! 

Voorzitter Margo van Nisselroy van de CVV vertelt in grote lijnen hoe de CVV tot stand is gekomen na 

instemming van de leden van IW Nederland om  lid te worden van de Nederlandse Vrouwenraad 

(NVR), de VN dagen, de Campagne OTW en wat de vrouwen van Inner Wheel Nederland kunnen 

betekenen voor andere vrouwen. In de Thema Nieuwsbrief van november 2022 staat veel informatie 

en uitleg. 

Anita vertelt over ZUS en ZUS+ waar onze Vereniging onder valt als partnerorganisatie. De kracht zit 

in de samenwerking. De PR  alsook de contactpersonen zijn belangrijk om te filteren wat voor jullie 

club belangrijk is. Daarnaast ook de CVV op de hoogte houden wat er in de club, regio gebeurt rond 

OTW. Geweld tegen vrouwen is een maatschappelijk probleem, geen vrouwen probleem, we hebben 

de mannen nodig voor de boodschap, dat geweld tegen vrouwen niet kan. 

Verschillende club vertegenwoordigers vertellen vervolgens hun plannen en ideeën, waar met veel 

belangstelling naar wordt geluisterd. Ook komt de pagina Commissie Voor Vrouwen ter sprake op de 

Website Inner Wheel Nederland. (www.innerwheel .nl) De webpagina is ons aller 

verantwoordelijkheid: stukken met acties, nieuws, kortom allerlei aanvullingen  kunnen naar het 

centrale CVV email adres gestuurd worden en dan zal het worden geplaatst. 

Nina stuurt de uitnodiging door van de grote aftrap in Almere van de OTW Campagne op 25 

november 2022. 

Bij de vragen wordt door Marlies aandacht gevraagd voor het delen van de activiteiten zowel 

nationaal als internationaal. Inner Wheel Nederland gaat het nieuws delen binnen de ZUS+. 

Mary Jean van de PR Commissie biedt haar steun aan om leden indien gewenst  te helpen bij de 

social media en hoe deze te plaatsen. (iiw.nl.pr@gmail.com)  

Er is geen belangstelling onder de contactpersonen voor een App-groep. 

Hebben de clubs na de zoom nog vragen mail dan naar Nina (iiw.nl.voorvrouwen@gmail.com) of bel 

de leden CVV via hun eigen nummers. 

Er wordt een Webinar georganiseerd door de CVV op 26 januari 2023 om  o.a. met elkaar de 

ervaringen van de clubs te delen over de Campagne Orange the World. (OTW) 

Willeke sluit af met een dankwoord aan de aanwezigen en zegt, dat met de bewustwording veel voor 

elkaar is te krijgen om samen het verschil te maken! 

Dit verslag is gemaakt door Nina Kalt (Secretaris Commissie Voor Vrouwen IW NL) 
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