
Pagina 1 van 6 
Notulen 23 april 2018 

Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs  
Internationale Lyceumclubs 

                               
Aangesloten bij de International Association of Lyceum Clubs 

  
 
 

 
 

 
  Notulen van de Voorjaarsvergadering van de Federatie  

op maandag 23 april 2018 in Hotel Wientjes te Zwolle om 13.30 uur 
 
 
 
 
Aanwezig: 
 
Federatie: 
Mevr. J.A. Feitsma-Wibbens (Janneke) President 
 B.M. Vroom-Dissen (Birgit) Vice-president 
 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 
  A.P.M. Simonis (Saskia)    Vice-president/2de Penningmeester 
  L.J. van Egeraat-Vader (Laurien)   Penningmeester  

  
Lyceumclub-Nijmegen: 
Mevr.  E.A.M. Olde Riekerink-Weijermans (Eugenie)  President 
  M. Jurgens-Rodenburg (Marianne)   Vice-president     
 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) Vice-president 

 M.W. Smits-Hoenderken (Riet) Secretaris 
Y.M.Th. Reneman-Berbee (Yvonne) Penningmeester 

 
 

 
 
 
Afwezig wegens ziekte: 
 Mevr J.W. Moolenbeek (Mia)    Secretaris LC Amsterdam 
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1.    Opening door de President. 
  De President van de Federatie, Janneke Feitsma, opent de vergadering om 13:26 uur. Er wordt  
 een kennismakingsrondje gehouden. Bettine Polak en Saskia Simonis zijn sinds kort nieuwe 

bestuursleden van de LC Amsterdam 
 Er is slechts een vaste microfoon.  
 

2.   Vaststelling van de agenda.  
 De agenda wordt gevolgd zoals hij is opgesteld. 

 
3.   Notulen van de najaarsvergadering van 6 november 2017. 
 Textueel en inhoudelijk: 

- Pag. 2 punt 1: Eugenie Olde Riekerink mist in de notulen haar opmerking  over de microfoon: zij 
heeft geen bezwaar tegen het gebruik ervan maar vindt het ouderwets van Wientjes om hier geld 
voor te vragen. Overal is gebruik van microfoon inclusief.                                                                                  
Irene Hagel vindt het aan Wientjes om te bepalen of zij € 90,00 hiervoor vragen. Zij neemt de 
prijs niet klakkeloos aan. Hopelijk krijgen we de volgende keer de kleine Reggezaal en hebben 
we geen microfoon nodig. 

- Pag. 2 punt 2 laatste zin: Ina Dik: Congres Stockholm moet zijn : in 2019. 
- Pag. 5 punt 6 Eugenie vraagt of er besloten is om op de Contactdagen cadeautjes bij de 

bedankjes achterwege te laten. Nee; de vergadering stelt bij deze vast dat er geen cadeautjes 
meer gegeven worden.  

- Pag. 5 punt 8 Bettine Polak: Is het bulletin (en welk??) vóór 15 januari door Amsterdam 
gestuurd? Janneke Feitsma legt uit dat het gaat om het Internationaal Bulletin, ditmaal met 
verslag van de Contactdag. Wanneer dit moet ingeleverd staat altijd op de agenda van de 
Activiteiten. Het is nog niet gepubliceerd. Na bericht van IALC dat het bulletin op de Int. 
Website staat stuurt de Federatie dit door aan de Clubs. 

- Pag. 5 punt 8: Janneke legt uit waarom de Federatie haar informatie niet gekoppeld heeft aan de 
foto’s op de Int. Website (dit was een vraag van Eugenie). De 3 Federaties Frankrijk, Duitsland 
en Zwitserland hebben wel een koppeling. Zij hebben een eigen website i.t.t. Nederland. De 
Federatie heeft in het verleden niet voor een website gekozen, vanwege hoge kosten en te weinig 
informatie. 

- Pag. 5 punt 9: Bettine zegt dat zij geen Richtlijnen heeft gekregen: Deze worden alleen gestuurd 
wanneer er veranderingen zijn. Het bestuur van Amsterdam heeft ze bij de vorige vergadering 
wel gekregen. 

- Pag. 6 punt 12: Eugenie: het gaat hier om de badges niet om de speldjes. 
- Pag. 5 punt 8: Riet Smits vindt het een halve maatregel dat Nederland geen koppeling achter de 

foto op de Int. Website heeft. Wij zijn toch een Internationale Club. Zoals reeds gezegd zijn de 
kosten te hoog en is er te weinig informatie te vermelden. Slechts 3 landen (met de meeste Clubs: 
dus veel meer informatie) van de 17 hebben deze koppeling. Riet wil graag weten wat het de 3 
landen oplevert. Janneke zegt dat de Int. Website ook een belangrijk onderwerp is op de BCI. 
Dat er betrekkelijk weinig op gekeken wordt is teleurstellend. 

- Irene: Buiten het bouwen van een website is er ook het onderhoud. De inkomsten van de 
Federatie worden steeds minder, meer kosten brengen met zich mee dat de clubs meer zullen 
moeten betalen.                                                                                                                                              
Afgesproken wordt dit punt opnieuw te bespreken.    

- Pag. 6 punt 9: GEBEURT. 
 De notulen van 6 november 2017 worden hierna door de vergadering goedgekeurd, met dank aan de 
 secretaris.   
                                                                                                                         
4.   Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen, uitdelingen.  
      Ingekomen en uitgaande stukken:  
      -     Aangepaste offerte van Hotel Wientjes voor de vergadering van 23 april 2018 

- Protocol vertrouwenspersoon Nijmegen. 



Pagina 3 van 6 
Notulen 23 april 2018 

- 10 november 2017. Brief aan IALC President Ingrid von Rosen om de kosten van de Carlin 
Award winnaars ruimhartig te vergoeden. Ingrid von Rosen verontschuldigt zich voor de late 
betaling en laat weten geen aanvullende betaling te doen. Het bestuur van de Federatie besluit in 
overleg met de clubs de verblijfkosten van de winnaars en hun begeleiders te vergoeden.  

- Mailwisseling met IALC Webmaster, Marion Jones. De informatie over de LC Nijmegen kan 
worden geplaatst. De twinning tussen de LC Nijmegen en de LC Frankfurt Rhein Main is 
toegevoegd aan de geschiedenis van de Nederlandse clubs. 

- Het mailadres van Marion Jones is lyceumclub.webmanager@gmail.com . 
- De LC Nijmegen stuurt kopij in over de historie van de stad Nijmegen en over haar Lyceumclub 

[12-1-2018]. Deze kopij is op de IALC website geplaatst. 
- De LC Amsterdam stuurt een voorstel voor een internationale Lyceum app toe [november 2017]. 
- Muriel Hannart, IALC Vicevoorzitter noordelijk halfrond, vraagt om vertalers met de bedoeling 

een pool samen te stellen [18-12-2017]. We hebben een vertaler doorgegeven van de LC 
Nijmegen en twee vertalers van de LC Groningen. 

- De LC Amsterdam stuurt kopij in voor het Internationaal Bulletin over de Contactdag [11-1-
2018]. Anne Marie d’Haucourt [redacteur Internationaal Bulletin] bedankt voor het doorsturen in 
vertaling [25-2-2018]. 

- De Federatie stuurt hoogtepunten uit het programma 2018 van de Nederlandse clubs door naar het 
IALC bestuur [12-1-2018]. 

- De IALC Statutencommissie stuurt ons de nieuwe conceptstatuten met het verzoek om voor 6 
april ’18 te reageren [Janet Blumli 10-2-2018]. De Federatie stuurt haar vragen en opmerkingen 
t.a.v. de conceptstatuten naar de commissie [15-3-2018]. De statutencommissie antwoordt op 27-
3-2018. 

- Verzoek van Lena Roedenbeck [IALC Penningmeester] om de jaarlijkse bijdrage over te maken 
[12-2-2018]. 

- De Australische Federatie nodigt ons allen uit voor haar driejaarlijkse conferentie, die gehouden 
wordt van 19 tot 22 augustus 2018, in Sydney. Het thema is Science and the Stars [20-2-2018]. 

- De LC Oulu stuurt een lijst van Nederlandse deelnemers aan de Culturele Dagen: 18 leden uit 
Amsterdam en Groningen + 3 partners [1-3-2018]. 

- Muriel Hannart, Vicepresident IALC, vraagt naar de hoogte van de contributie en de bijdrage aan 
de Federatie in Duitsland, Zwitserland en Nederland. Zij wil graag inzicht krijgen in wat de 
gemiddelde contributie is om clubs in andere landen te kunnen informeren. Na overleg met de 
clubs heeft de Federatie de gegevens verstrekt [7 maart 2018]. 

       Er zijn geen mededelingen en uitdelingen. 
 
5.  Jaarverslagen 2017 
 Vorig jaar is afgesproken dat de clubs voortaan een beknopt jaarverslag presenteren met de nadruk 

op nieuwe initiatieven. 
         -   LC-Amsterdam (Bettine Polak) 

       Van 157 naar 160 leden. 7 leden waren 25 jaar lid en kregen een gouden speld. Er zijn donaties 
gedaan aan verschillende doelen. Tijdens een extra-ALV zijn de nieuwe Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. 

   -   LC-Nijmegen (Loes van Dalen) 
  64 Leden. Nijmegen heeft een actief jaar achter de rug. Nieuw: chronisch zieken worden    

 regelmatig opgezocht. Aannamebeleid nieuwe leden strenger, liefst geen leden boven de 70 jaar, 
 maximum leeftijd 75 jaar. Het bezoek van Zusterclub Frankfurt op 17-18-19 april was zeer   
 succesvol. Het MB wordt in september geheel digitaal, alleen de leden zonder e- mail krijgen een 
 papieren versie. Het stuit wel op verzet. Smoelenboek wordt vanaf mei digitaal gestuurd en kan 
 geprint worden. Er wordt digitale voorlichting gegeven.  
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 Yvonne Reneman: voorkeur om smoelenboek in boekvorm te houden. Niet iedereen heeft een 
printer. 

 Naast smoelenboek heeft Nijmegen ook nog een adressenlijst. Dit is te bewerkelijk bij een groter 
ledental. 

 Laurien van Egeraat: in Amsterdam is de mogelijkheid om het MB in papieren vorm gestuurd te 
krijgen voor € 20,00 per jaar. Dit stuit op weinig weerstand. Nadeel: dubbele administratie. 

 Riet Smits: Erg voorzichtig zijn met gegevens en foto’s op de website. Doelwit voor hackers.  
 Dit is eigenlijk een privacy punt. 

-   LC-Groningen (Ina Dik) 
   163 leden  (nu 170). Met het opheffen van de wachtlijst is er nu een instroom in januari en in   
   september.  
       Er ontstaat een vraag- en antwoorddiscussie over de instroomprocedure. Deze is in de plaats  
       gekomen van de wachtlijst en heeft te maken met de kleine ruimte voor de bijeenkomsten. De 2           
 introducerende leden weten dat zij in januari en in september nieuwe leden kunnen voordragen.      
 -    Federatie (Janneke Feitsma) Het Jaarverslag heeft iedereen ontvangen. 
       Bettine Polak: In Groningen was er ondanks een ledenstop toch aanwas van leden in 2017. 
 Janneke: Ledenstop geldt tot een bepaald aantal. 
 Bettine: In Nijmegen is een ontvangst in de tuin. 
 Eugenie Olde Riekerink vertelt dat op initiatief van en door een van de oudere leden aan oudere 

leden die niet aan de activiteiten kunnen deelnemen een leuke middag in de zomermaanden bezorgd 
wordt. 

 Het Federatieverslag wordt vastgesteld en kan vertaald en naar de IALC gestuurd worden.  
       
6.  Financieel verslag Federatie 2017 en Begroting 2018 
 De Penningmeester (Irene Hagel) licht het financieel jaarverslag 2017 toe. 

 Resultatenrekening: Er is contributie van 383 leden binnengekomen en hiervan is de afdracht aan de 
IALC betaald. De rente was de helft minder dan begroot. Vergaderkosten waren € 25,00 hoger dan 
begroot door de microfoon. Bestuurszaken omvatten secretariaat en Web2go. Badges (speldjes) 
worden besteld bij de IALC (uitgaven) en terugbetaald door de clubs (inkomsten).  

 Balans: Vanaf 2017 houdt de Federatie geen badges meer in reserve. De vordering van € 16,09 
betreft de nog te ontvangen rente ING over 2017. Reservering Congres/BCI: De President moet 
statutair jaarlijks zonder problemen naar de BCI kunnen gaan. Ook wordt er voor het Congres 
gereserveerd. Onder “Schuld” staan de bankkosten ING over het 4de kwartaal van 2017, die eerst in 
januari 2018 afgeschreven worden. 

 Begroting 2018: Federatievergadering Zwolle is € 850,00 geworden. De prijs van de zaalhuur is na 
10 jaar verhoogd. Dit is redelijk. Maar in de begrootte € 850,00 zit ook de 2x € 90,00 voor de 
microfoon,  waarvoor we tijdens de vorige vergadering hebben besloten. Irene opteert nu voor de 
kleinere Reggezaal zodat we geen microfoon meer nodig hebben. De vergadering stemt hiermee in. 
De reiskosten naar Zwolle worden voor de bestuursleden vergoed. Al 20 jaar krijgen ze ook € 45,00 
p.p. per jaar voor lunches vergoed. Het Reisfonds Congres/BCI is voor € 1.200,00 begroot. Janneke 
gaat per auto naar Oulu, het Noorden van Finland, goedkoper dan met het vliegtuig. Het positieve 
resultaat over 2018 zal worden toegevoegd aan Reservering Congres/BCI. Helaas bedraagt het 
resultaat slechts €499,00. 

 De Begroting 2018 wordt als zodanig vastgesteld. 
 Het definitieve Financieel jaarverslag 2017 zal worden nagestuurd. 
 De Kascommissie, bestaande uit Tineke Hekking (LC Nijmegen) en Laurien van Egeraat  
 (LC Amsterdam), heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Laurien dankt de 

Penningmeester. Het is een genoegen om haar kas te controleren. Het Bestuur declareert zuinig. 
Onder applaus wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.  

 Eugenie Olde Riekerink vraagt hoe hoog de contributie is bij de clubs. Dit is eigenlijk appels met 
peren vergelijken. Hangt af van locatie, lezingen en activiteiten, wat hoort onder de contributie??  

 Laurien vraagt naar het overzicht van contributies van alle internationale clubs dat Muriel Hannart 
zal hebben gemaakt. Dit overzicht is maar beperkt omdat slechts aan de 3 landen die hun zaken goed 
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op orde hebben (waaronder Nederland!) de vraag is gesteld. Waarschijnlijk wordt hierover in de BCI 
gesproken. Laurien is benieuwd naar het resultaat. 

 De Kascommissie wordt gevraagd om weer op te treden in 2018. Het zal afhangen van het tijdstip 
waarop de Voorjaarsvergadering zal plaatsvinden. Is dit na de ALV van Nijmegen dan zal de 
opvolgster van Tineke in de Kascommissie plaatsnemen. 

  
7. Punten ingebracht door de drie clubs 
  LC Amsterdam heeft een voorstel gedaan voor een Lyceum app internationaal. Enkele  jongere 

 leden opperden tijdens de Culturele Dagen in Parijs dit idee voor deze app om meer internationaal 
 contact: je kunt bijv. afspreken om bij elkaar te logeren. De kosten zijn aanzienlijk.   

  Eugenie Olde Riekerink: voor onze leden is de app een brug te ver. Met telefoon of mail gaat het 
 gemakkelijker. Melanie van Schipstal laat weten dat het idee achter dit voorstel ook was om zo de 
 vereniging aantrekkelijker te maken voor de moderne jonge vrouw. 

  Dit blijft een moeilijk punt voor alle Clubs. Eugenie vindt in vergelijking met andere  
 verenigingen het benaderen van het internationale aspect belangrijk. Irene Hagel: feit blijft dat 
 jongeren nog werken en pas komen na pensionering. Marianne Jurgens: als je jongere leden  
 (vanaf 60) aanneemt komen er meer. Janneke Feitsma: is het een goed idee om een groepje te 
 vormen vanuit onze clubs die gaan brainstormen over: hoe maken we de clubs aantrekkelijker 
 voor leden vanaf 60 jaar. Welke andere mogelijkheden kunnen we benutten. De app is nog wat op 
 afstand gezet. 

  LC-Groningen   
      -   Plaatsen de clubs de verenigingsdocumenten op hun website? Ina Dik: de gedrukte versie van 

 het HR is op en daarom zijn we benieuwd wat de andere clubs doen. 
      Bettine Polak:  én gedrukt én op de site. Nu staat HR al op de site. Ook de Statuten binnenkort. 
      Loes van Dalen: tot nu toe gedrukt, maar nu gaat Nijmegen digitaal, zelfs de nieuwe leden  

     krijgen deze stukken digitaal. 
      Yvonne Reneman: in Groningen krijgen de nieuwe leden ze gedrukt.  
      -   Hoe gaan de clubs om met de BTW plicht van ZZP sprekers? 
      Tineke Hekking: één spreker met bedrijf krijgt BTW, de overigen krijgen €125,00.  
      Yvonne Reneman: sprekers krijgen een x-bedrag, of daar BTW in zit regelen ze zelf. 
      Laurien van Egeraat: in Amsterdam is er geen vast bedrag. Er zijn zelfs sprekers die niets   

     vragen. Zij krijgen 2 flessen wijn. Bij Amsterdam is de  BTW nooit ter sprake gekomen. 
 
8.  Privacyreglement als vervolg op de Europese wetgeving van 25 mei 2018 

 Amsterdam heeft haar Privacyreglement zo goed als klaar. 16 mei in een ALV wordt het Reglement 
voorgelegd aan de leden. Saskia Simonis (lid Privacycommissie) legt uit wat belangrijk is en waar 
op gelet dient te worden. In het Reglement staat wat wij verzamelen aan persoonsgegevens en wat 
we er mee doen. Alles wat in de wet staat hebben we in het Reglement opgenomen. Het is belangrijk 
de leden bewust te maken dat ze zorgvuldig met gegevens om moeten gaan. Stuur mails aan 
meerdere mensen in BCC. Leg uit waar de gegevens zich bevinden. Leden geven toestemming voor 
het opslaan van de gegevens. Degenen die al lid zijn zullen  opnieuw benaderd worden om die 
toestemming alsnog te geven. Die toestemming moet geregistreerd en bewaard worden. 

 Janneke Feitsma: hoelang bewaar je gegevens van leden die opgezegd hebben. Daar zijn wettelijke 
termijnen voor, 7 jaar voor fiscale administratie. 

 De Federatie houdt ook gegevens bij van leden die functies hebben binnen de Federatie. Ook digitaal 
moet er vernietigd worden. Het is goed om allen die met persoonsgegevens te maken hebben een 
keer bijeen te roepen om instructies te geven. 

 Janneke: is het nodig een Functionaris voor persoonsgegevens aan te stellen? Saskia: dit is een veel 
te zwaar middel en is niet nodig voor onze clubs. 

 Op de vraag van Eugenie Olde Riekerink legt Saskia uit dat bestuursleden individueel 
verantwoordelijk zijn voor wat het bestuur nalaat. 

 Yvonne Reneman: een ledenlijst mag niet privé worden gebruikt. 
 Melanie van Schipstal zal het Reglement doorsturen naar de 2 Clubs. 
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9. BCI vergadering en Culturele Dagen in Oulu, Finland   

 Er is nog geen agenda gekomen voor de BCI. Hij wordt doorgestuurd zodra hij er is. 
 Iedereen heeft het eerste concept van de Statutenwijziging, het commentaar van de Federatie en het 

antwoord hierop van de IALC ontvangen. Janneke neemt  de punten door die de Federatie heeft 
aangeleverd. N.a.v. dit commentaar komt er nog een definitief concept voor de BCI. 

 Ina Dik: heeft met veel bewondering het commentaar van de Federatie gelezen. 
 Eugenie heeft een voorstel gedaan om de termijn op te rekken waarop veranderingen zich voordoen. 
 Bettine Polak: art 33. In 2012 heeft de Federatie besloten 3 gedelegeerden af te vaardigen naar de 

IALC, zodat er maximale betrokkenheid bij de clubs is. Bij de andere landen is dit niet gebruikelijk. 
Als wij de Statuten accepteren is de Federatiepresident altijd een gedelegeerde, (hetgeen veel geld 
scheelt: Irene Hagel) en moet de vergadering beslissen wie de overige 2 afgevaardigden van de 3 
clubs zijn.  

 
10.  Contactdag 2018 
 Nijmegen is de organisator. Loes van Dalen: de Contactdag is op woensdag 19 september in 

Leerdam. Met de boot over de Linge. Lunch op de boot. Bezoek aan de glasblazerij. Op het eind van 
de middag krijgt iedereen een pannenkoek.  20 leden per club. Vervoer naar Leerdam wordt nog 
nader bekeken. De informatie wordt zo snel mogelijk aangeleverd. 

  
11. Vaststelling datum Najaarsvergadering 2018 
 De datum voor de Najaarsvergadering wordt vastgesteld op maandag 19 november.  
  
12. Wat verder ter tafel komt / Activiteitenagenda / Rondvraag 
 Janneke Feitsma heeft een kaart voor Mia Molenbeek meegenomen en vraagt om hem rond te delen 

om te tekenen. 
 Ina Dik: Groningen gaat een bezoek brengen naar LC Aachen op 1, 2 en 3 oktober. 
 Bettine Polak: wanneer is het Congres in Stockholm? Staat op de Activiteitenlijst: 13-23 mei. 
 Amsterdam heeft contact opgenomen met de zusterclub Bretagne Nord. 
 Heeft de Federatie een archief. Ja het bevindt zich bij Melanie thuis. Het archief van de IALC 

bevindt zich in Zwitserland. 
 Melanie van Schipstal: Een nieuwe bestuurslijst is gestuurd: daar had onderaan horen te staan: 

Gelieve de oude lijst te vernietigen. 
 Irene Hagel: Groningen heeft iets nieuws bedacht: eenmaal per jaar wordt er door het bestuur een 

waarderingslunch voor diegenen die de leiding hebben over de subclubs aangeboden. De subclubs 
komen dan met hun jaarverslag. Dit wordt zeer gewaardeerd.  

 Loes van Dalen vraagt waarom zij geen MB meer krijgt van Groningen. Irene krijgt het niet van 
Nijmegen. 

 
13.  Sluiting 
 Met dank aan de vergadering en niets meer aan de orde zijnde sluit de President, Janneke Feitsma, 

om 16:00 uur de vergadering en wenst allen wel thuis. Ook Janneke wordt hartelijk bedankt voor 
haar goede voorzitterschap van de vergadering. 

 
 
  
 

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

  

 


