
Jaarverslag 2020 van het bestuur van de Deutsche Internationale Klub 
 
Het jaar 2020 was voor de Deutsche Internationale Klub het jaar van een nieuw begin. Na de 
bestuurswisseling eind 2019 is een andere koers uitgezet, gericht op een grotere deelname vanuit de 
internationale gemeenschap en meer samenwerking met andere internationale organisaties. Het 
bestuur stelde als vanouds de sociale uitwisseling centraal maar hoopte meer andere nationaliteiten 
aan te spreken met een aangepast sociaal en cultureel programma dat tijdens de nieuwjaarsreceptie 
is voorgesteld.  
 
Er stond veel moois op de agenda naast de traditionele Stammtisch: zoals gezamenlijke bezoeken 
aan tentoonstellingen, markten, musea en evenementen, samenkomsten met een culturele of 
muzikale component, en activiteiten voor families met jonge kinderen 
 
Door gerichte werving bij internationale organisaties in Den Haag hoopte het bestuur meer nieuwe 
leden te werven en ook meer Duitstalige mensen die in hun eigen kring de werving kunnen 
ondersteunen.  
 
Na de start met een goed bezochte lezing in februari in Kunstkring Den Haag over “Herzensbrüche” 
(door Kerstin Schweighöfer en Dieter Quermann) heeft het bestuur de ambities als gevolg van de 
eerste coronagolf moeten temperen. Toen de teugels gevierd werden kon in augustus weer een 
gezellige namiddag doorgebracht worden in de tuin van Studio Pulchri en vervolgens in de late zomer 
en de herfst een maandelijkse Stammtisch. Weliswaar onder Covid 19 condities, maar op een 
nieuwe, sfeervolle locatie, prettig centraal in Den Haag: De Posthoorn op het lange Voorhout met 
parkeermogelijkheden op een paar minuten afstand.  
 
De tweede golf dwong het bestuur de activiteiten tot online ontmoetingen te beperken, wat 
verrassend genoeg leidde tot aardige ontspannen ‘zoom’ uurtjes op derde vrijdagavonden in het 
najaar, waarbij telkens een van de leden iets vertelde. Over bijvoorbeeld historische locaties in Den 
Haag, over een boek zoals. … of een schrijver als Karl May. Het blijkt dat onze leden over een schat 
aan interessante kennis, weetjes en geheimen beschikken. En aan het online babbelen wen je heus 
wel.  
 
Andere activiteiten betreffen medewerking aan de prijsuitreiking van de literatuurwedstrijd van de 
Deutsche Internationale Schule in Den Haag in mei. De Deutsche Internationale Klub heeft in 2020 de 
prijs voor de meest creatieve vertaling toegekend. Vermeldenswaard is ook de toekenning van 
subsidie van Fonds1818 om de website in een nieuw jasje te steken en te lanceren. Ook de 
nieuwsbrief van de Klub is van een nieuw design voorzien en beide zijn in maart 2020 gelanceerd. 
 
De algemene ledenvergadering vond plaats op 26 augustus, waarbij als gevolg van de crisis geen 
quorum bereikt kon worden, en 9 september 2020 opnieuw. Daarbij werden onder meer nieuwe 
statuten aangenomen, alsmede een naamswijziging (van “Deutscher Klub” in “Deutscher 
Internationaler Klub”). Op 16 december werden de nieuwe statuten en naamsverandering notarieel 
bevestigd, zodat de nieuwe statuten en naam nu een feit is. 
 
Het bestuur heeft het jaar afgesloten met het vaste voornemen in 2021aantrekkelijke nieuwe 
activiteiten te organiseren en voor zover mogelijk het eerder voorgenomen programma in 2021 tot 
uitvoering te brengen. 
Februari 2021. 
 
Gabriele de Koning, voorzitter. 
 


