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Notulen van de najaarsvergadering van de Federatie 
op maandag 19 november 2018 in Hotel Wientjes te Zwolle om 13.30 uur 

 
 
 
 
Aanwezig: 
 
 
Federatie: 
Mevr. J.A. Feitsma-Wibbens (Janneke) president 
 B.M. Vroom-Dissen (Birgit) vicepresident 
 I.A. Hagel-Freijer (Irene) penningmeester 

 M.B.L.M. van Schipstal-Vroom (Melanie) secretaris 
 G.C. van Rijn (Guusje) lid 
 
Lyceumclub Amsterdam: 
Mevr.  B.C.P. Polak (Bettine)     president 
 J.W. Moolenbeek (Mia)     secretaris 
 L.J. van Egeraat-Vader (Laurien)   penningmeester  

  
Lyceumclub Nijmegen: 
Mevr.  E.A.M. Olde Riekerink-Weijermans (Eugenie)  president 
 F. van Doornmalen (Francien)    secretaris 
 L.I. van Dalen-van der Sluis (Loes)  2de secretaris 
 Ch.D.M. Hekking-Coebergh (Tineke) penningmeester 
 
 
Lyceumclub Groningen: 
Mevr.  G.A. Dik (Ina) president  
 G.W.F. auf dem Brinke-Edelkoort (Gerdien) vicepresident 

 M.W. Smits-Hoenderken (Riet) secretaris 
G.J.E.C. Steinz (Gerda) lezingen /activiteiten 

 
 
 
 
 

 
 
 
Afwezig met bericht : 
Mevr.  A.P.M. Simonis (Saskia) vicepresident / 2de penningmeester   

  LC Amsterdam 
 
 
 
 
 

Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs 
Internationale Lyceumclubs 

    Aangesloten bij de International Association of Lyceum Clubs 
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1.    Opening door de president 

  De vergadering heeft plaats in een kleine zaal zonder microfoon. 
  De president van de Federatie Janneke Feitsma opent de vergadering om 13:30 uur. 
 

2.   Vaststelling van de agenda 
   De agendapunten van Groningen die later zijn doorgegeven worden behandeld onder de     
    desbetreffende agendapunten.                                                                                                                   

De agenda wordt gevolgd zoals hij is opgesteld. 
 

3.   Notulen van de voorjaarsvergadering van 23 april 2018 
 -  Pag. 2 punt 3 regel 14: Eugenie Olde Riekerink mist het woordje “worden” voor ingeleverd. 
 -  Pag. 2: punt 3 regel 25: Janneke Feitsma komt terug op de belofte van het Bestuur om  

  een uitspraak te doen over een eventuele koppeling van de Federatie Nederland achter  
  de foto op de internationale website: 

     Het standpunt van de Federatie blijft hetzelfde.: 
     * Nederland is klein, heeft maar 3 clubs 
     * Er worden bulletins uitgewisseld 
     * Federatie vergadert 2x in het jaar (buitenland 1x) 
     * Afstand is kleiner, lijnen zijn korter 
     * In Nederland hebben we de Contactdag 
     * De eerdergenoemde bezwaren over de hoge kosten blijven dezelfde. 
 -    Riet Smits blijft bij haar mening alles te koppelen, maar schikt zich in de opvatting van de   

  overigen. Besloten wordt dit punt volgend jaar wederom op de agenda te zetten. 
-     Pag. 3 regel 12: Janneke Feitsma heeft nog niets gehoord van de IALC over de kwestie      

vertalers voor de IALC. Joyce Young zal hierover nog antwoorden.          
-     Pag. 3 regel 8: Bettine Polak vraagt of het e-mailadres van de webmanager op de    

adressenlijst van de IALC geplaatst kan worden. Dit wordt gevraagd aan de IALC. 
-  Pag. 4: punt 6 regel 12: Bettine Polak: “begrootte” moet zijn “begrote”. 

  
De notulen van 23 april worden hierna door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld, met 
dank aan de secretaris. 
 
4.   Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen, uitdelingen 
 
      Ingekomen en uitgaande stukken: 
      Na onze voorjaarsvergadering op 23 april 2018 hebben we veel informatie uitgewisseld met 
      de  Lyceumclubs in Amsterdam, Groningen en Nijmegen over: 

- De BCI-vergadering in Oulu [26 en 27 juni 2018] 
- Het Privacyreglement van de Federatie. 
- Informatie over de Contactdag op 19 september 2018. 
- Het Congresprogramma 2019 in Stockholm [13-23 mei 2019]. 

 
- Brief van de BCI-leden aan de LC Moskou waarin deze club voorlopig wordt uitgesloten        

van het lidmaatschap van de IALC omdat zij niet aan haar verplichtingen voldoet                   
[27-6- 2018]. 

- De conceptstatuten van de IALC herzien op de BCI-vergadering [3 augustus 2018]. 
- Reisboek van Véronique de Matteoli, federatiepresident Frankrijk, over de culturele dagen in 

Oulu onder de titel “A never ending day, right under the sun” [14-8-2018]. 
- Véronique de Matteoli vraagt ook of de Nederlandse clubs belangstelling hebben voor   

twinning met Franse clubs. Deze vraag is doorgestuurd aan onze clubs [31-8-2018]. 
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- Joyce Young, vicepresident van het zuidelijk halfrond, rapporteert over de voortgang van           
het project “Ballet of the Nations” [22 september 2018]. Voor dit project loopt een verzoek         
om financiële ondersteuning bij de IALC. Het gaat hier om een film gemaakt n.a.v. een in          
1915 verschenen boek van Vernon Lee, “The ballet of the nations: a present day morality”.       
Het boek handelt over internationale samenwerking en vredesopvoeding en is indertijd           
uitgegeven met steun van Constance Smedley. De film, met een educatief project voor  
scholen, wordt uitgevoerd door de universiteit van Bristol o.l.v. Dr. Grace Brockington. Zij is 
gepromoveerd op onderzoek naar Constance Smedley. De IALC kent haar van haar lezing          
op het Congres in Bazel [2004]. Joyce Young stelt voor om het educatieve pakket te steunen 
met een bedrag van € 3000, – uit het Carlin legaat. Voorwaarde is dat bekendheid wordt 
gegeven aan de Lyceumclub, b.v. door een YouTube filmpje. Grace Brockington zou het  
project kunnen toelichten op het Congres in Stockholm.  

- De Statutencommissie van de IALC stuurt het laatste format van de conceptstatuten             
[30-10-2018]. 

- De Federatie van Nieuw-Zeeland stuurt haar opmerkingen over de conceptstatuten               
[31-10-2018]. 

- De Statutencommissie beantwoordt de opmerkingen van Nieuw-Zeeland [7-11-2018]. 
- Ingrid von Rosen, IALC-president, bericht ons dat, op het Congres in Stockholm, een                     

nieuwe president en vicepresident van de IALC verkozen moeten worden [3-11-2018]. 
- Christina Bratt, IALC-secretaris, stuurt ons de formulieren waarop de kandidaten voor het 

presidentschap en het vicepresidentschap zich kunnen opgeven. De formulieren moeten       
voor 18-2-2019 ingestuurd worden. De Federaties moeten, ook voor 18-2-2019, aangeven    
wie zij afvaardigen naar het Congres [8-11-2018]. 

- Anne-Marie d’Haucourt stuurt het International Bulletin van oktober 2018 en vraagt ons dit   
door te sturen aan alle leden. We hebben dit verzoek doorgegeven aan de clubs. 

      Eugenie Olde Riekerink begrijpt dat het Carlin Award een andere vorm krijgt? Dit is niet het                    
      geval. Dit project is eenmalig. De € 3000, – is een eenmalige bijdrage. Hoe het verder gaat met            
      Carlin Award is nog niet bekend.                                                                                                                  
      Eugenie: is er al zicht op wie de nieuwe voorzitter van het noordelijk halfrond wordt? Daar is         
      zeker geen zicht op.  
      Laurien van Egeraat wil graag meer weten over “Moskou”. Janneke vindt het heel jammer dat    
      het besluit van voorlopige uitsluiting van het lidmaatschap van de IALC genomen moest worden, 
      maar de structurele tegenwerking van Moskou om medewerking te verlenen voor de tweede         
      club heeft het BCI tot deze voorlopige beslissing gebracht. De aanvraag van deze nieuwe club  
      loopt al sinds Cyprus. De IALC heeft de statuten reeds ontvangen. Als alles verder goed gaat      
      wordt ze op het Congres lid. Janneke is niet blij met de beslissing: uitsluiten van een club kan        
      niet de bedoeling zijn van de IALC.  
       
      Uitdelingen: overzicht van Congresthema’s uit het verleden, gemaakt door Janneke Feitsma.  
      Het wordt behandeld bij het verslag van het BCI. Daar is gevraagd om te denken over thema’s  
      voor het Congres. 
 
      Mededeling van de penningmeester van de Federatie: Irene Hagel (zie bijlage over reisfonds  
      BCI-Congres) 
      Nederland (met ongeveer 400 leden) heeft recht op drie gedelegeerden die deel uitmaken van  
      de Internationale Raad en die de Federatie (niet de clubs) vertegenwoordigen. In 2010 (met het  
      oog op Perth) heeft de federatievergadering besloten dat de federatiepresident als lid van het 
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 BCI volledige vergoeding krijgt en de drie gedelegeerden uit de drie clubs een tegemoetkoming  
       in de entreegelden en reiskosten ontvangen.                    
 In de conceptstatuten 2019, artikel 33, staat dat de federatiepresident naast haar functie als                                                                                   
 BCI-lid tevens één van de drie gedelegeerden moet zijn. Met het oog op komende Congressen        
 en de verminderde inkomsten van leden en rente zou de reserve in de toekomst mogelijk 
       aangesproken moeten worden.                                                                                  
  Er zijn ook andere mogelijkheden bijv.:                          
 * verhoging van de afdracht per lid van de Lyceumclubs van € 11, – naar € 12, –.                                    
 * Janneke Feitsma, zoals in de komende Statuten van de IALC, naast haar functie als BCI-lid    
    meteen al aanwijzen als één van de drie gedelegeerden.                                                                                         
 Na een goede discussie besluit de vergadering beide mogelijkheden aan te nemen:                               
 1. Per 1 januari 2019 wordt de afdracht per lid van de aangesloten Lyceumclubs € 12, –.                          
 2. Vooruitlopend op de nieuwe Statuten van de IALC gaat de federatiepresident als één van de  
 drie gedelegeerden naar het Congres in Stockholm.  
 Janneke moet voor 18 februari doorgeven wie de twee andere afgevaardigden zullen zijn.                                                                                                                 
 Bettine Polak geeft aan dat Saskia Simonis, die in de Statutencommissie van Amsterdam              
 heeft gezeten ervoor voelt om als gedelegeerde van de LC Amsterdam naar het Congres te         
 gaan.                                                                                                                                                        
 Eugenie Olde Riekerink heeft nog niet besloten om naar Stockholm te gaan, maar wil graag 
 afgevaardigde zijn.                                                                                                                        
 (Inmiddels is bekend dat zij als derde afgevaardigde mee naar Stockholm gaat).                            
 Irene Hagel: de zin ‘de Federatiepresident, BCI-lid, mag wel afgevaardigde zijn maar niet   
 stemmen over financiële zaken’ zal uit de Richtlijnen Federatie/Lyceumclubs van 2016    
 geschrapt moeten worden. 

5.  Verslag BCI 2018 in Oulu                                                                                                                                 
Janneke vraagt de vergadering om na te denken over thema’s voor het Congres, zodat ze die in 
kan brengen op de BCI-vergadering. Het gaat er voornamelijk om om meer interesse voor het 
Congres uit te lokken. Hoe krijgt men gedaan dat er meer mensen naar het Congres komen.   

 Mia Moolenbeek: is het niet aan het land dat het Congres organiseert om het thema te bepalen? 
Kan het gebeuren dat een thema van een land geblokkeerd wordt? 

 De volgende vergadering komt dit onderwerp als agendapunt terug. 
 
5a. Herziening Statuten IALC 
       Voor 1 december moet de reactie van de Nederlandse Federatie binnen zijn.                               

Wat Nederland in ieder geval vraagt is dat de stukken voor de vergaderingen zo vroeg mogelijk    
bij de Federaties en de clubs komen te liggen, zodat iedereen betrokken is bij wat er behandeld 
wordt en het BCI-lid naar de vergadering gaat met een standpunt dat door iedereen gedragen    
kan worden.  

 Artikel 7, 15, 21: Bettine Polak heeft een taalkundige opmerking: is ”hosted” hier niet beter dan 
“received”? 

 Ina Dik blz. 7: in artikel 38 moet onder a. (See article 37) komen te staan i.p.v. article 38. 
 
6.  Congres 2019 Stockholm 
 Registratie is mogelijk t/m 31 januari. 
       Is er belangstelling voor het Congres bij de clubs? Nijmegen heeft dit punt ingebracht: zijn 

Congressen en Culturele dagen nog van deze tijd? Het leeft niet in Nijmegen.  
 De financiële kant kan een bezwaar zijn. Het Congres is altijd duur.  
 Laurien van Egeraat: Door te gaan stimuleer je anderen te gaan: als een schaap over de dam is 

komen er meer. 
 Janneke Feitsma: het gaat om ontmoetingen met vrouwen uit andere landen. 
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 Het Congres in Amsterdam heeft een goede rol gespeeld. Sindsdien is de opkomst van  
 Nederland op de Culturele Dagen veel groter geworden.   
  
7. Evaluatie Contactdag 2018 in Leerdam  
 We hadden geweldig mooi weer. 
       Ina Dik: van Groningen zijn 19 mensen mee geweest. Minpunt was dat we zo vroeg moesten 

vertrekken: Houdt in het vervolg rekening met vrij reizen en na 9 uur vertrekken met de trein! Let 
bovendien op de kosten. Het was geweldig leuk om contact met allerlei mensen te hebben. “Het 
leek wel alsof Leerdam geheel in beslag werd genomen door de 3 Lyceumclubs.” 

 Eugenie Olde Riekerink vindt dat er een leuk stukje in het MB van Amsterdam over de    
 Contactdag staat. 
 Birgit Vroom: het was een heerlijke dag, maar de wandeling naar het museum was te lang;     

daardoor had men te weinig tijd in het museum. 
 Loes van Dalen, lid van de voorbereidende commissie, leest een verklaring voor. Er zijn       

problemen geweest over de reistijden. De busmaatschappij had de vertrektijd vanaf Utrecht 
vervroegd. Onderling is niet alles prettig verlopen. Ook op de Contactdag zelf, nadat alles was 
afgesproken, is daar nog over nagepraat. 

 Janneke Feitsma: Gelukkig is alles goed opgelost. De dag is een succes geweest. 
 Riet Smits vindt het goed dat deze negatieve ervaringen zijn vermeld. Het is niet netjes om er       

nog eens over door te praten tijdens de dag. Goed dat Loes dit memoreert.  
 
8.  Contactdag 2019 
 Groningen is aan de beurt om de Contactdag te organiseren. De datum wordt 18 september. 
 Bettine Polak: is het mogelijk om vroegtijdig het programma door te geven? 
 Francien van Doornmalen: misschien is het leuk om een tafelschikking te maken om op een    

goede manier te proberen de verschillende lyceumclubs door elkaar te laten zitten en niet bij   
 haar eigen clubleden. 
  
9. Punten ingebracht door de drie clubs:  

LC Amsterdam  
- Overgang lid van de ene club naar een andere club. Amsterdam wil dat lid eerst de 

gelegenheid geven te wennen om te kijken of ze zich thuis voelt in de nieuwe club en ook     
de leden erin betrekken nadat het nieuwe lid in het MB is vernoemd. Groningen vindt dit  
een tweede ballotage en is hier niet voor. Tineke Hekking voelt er wel voor. Nijmegen heeft 
nog geen definitief oordeel. 

- Het gezamenlijk uitnodigen van twee Zwitserse musici voor de kerstvieringen; hiervan 
moeten we afzien ook vanwege hoge kosten. Ieder club heeft zo haar eigen bronnen. 

- Uitwisselen van de jaarverslagen, deze worden al kort doorgenomen op de vergadering.    
Dit punt is niet uitgewerkt door het plotselinge vertrek van Laurien.   

LC Groningen   
Groningen krijgt nogal eens te horen dat de procedure bij nieuwe leden lang duurt. Maar de 
procedure staat in het HR. Vaak wordt alles ook vertraagd doordat het bewuste lid zelf verhinderd 
is. Dit alles gebeurt ook bij de andere clubs.  

 
10.  Richtlijnen contact tussen Federatie en de Lyceumclubs. 
 - Toevoegen Privacy Reglement 
 blz. 2: Naam LC Amsterdam veranderen. 
 blz. 2: International Bulletin is bedoeld voor alle leden: vandaar de oproep om het via de mail  
 door te sturen. 
 blz. 8: “conform” moet “confirm” zijn.  

Er is niet veel archief. Er was tot nu toe geen aanleiding om het archief regionaal onder te 
brengen. 

 blz. 10: Ledenaantal Groningen en Nijmegen is omgedraaid. 
 blz. 13 onder 5: enige andere vorm van “ter” beschikking stellen. 
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11.  Activiteitenagenda 2018-2019 
 ALV Nijmegen 27 maart 2019. 
 ALV Amsterdam 21 maart 2019. 
 ALV Groningen 23 april 2019. 
 
12.  Vaststelling datum Voorjaarsvergadering 2019 
 De datum voor de Voorjaarsvergadering wordt vastgesteld op maandag 25 maart 2019. 
 Laurien van Egeraat zal aftreden als penningmeester van de LC Amsterdam. Saskia Simonis zal 

als tweede penningmeester de boeken van de penningmeester van de Federatie controleren. 
 
13. Wat verder ter tafel komt / Activiteitenagenda / Rondvraag 
 Irene Hagel vraagt of iedereen tevreden was met het lunchbuffet. Het is makkelijker voor het   

hotel. Na een positief antwoord wordt besloten de volgende keer weer te kiezen voor het 
lunchbuffet. 

 Bettine Polak: de zustervereniging van Amsterdam LC Bretagne heeft de LC Amsterdam   
uitgenodigd om eind september naar Bretagne te komen. Amsterdam is nog in bespreking of zij 
meer twinning wil doen met een club uit Frankrijk. 

 Eugenie Olde Riekerink complimenteert Amsterdam met haar website. 
 Irene Hagel is erg blij dat de vergadering besloten heeft dat de volgende penningmeester een 

beetje meer financiële ruimte heeft om dingen uit te geven; dit is een goede beslissing. 
 
14.  Sluiting 
 Met dank aan de vergadering en niets meer aan de orde zijnde sluit de president, Janneke 

Feitsma, om 16:04 uur de vergadering en wenst allen wel thuis. Janneke wordt hartelijk bedankt 
voor haar goede voorzitterschap. 

 
 
  
 

 
       M.B.L.M. van Schipstal-Vroom                             J.A. Feitsma-Wibbens  

 


