
 

 

 
 

 
 
 

Jaarverslag 2018 
 
Het bestuur van de Federatie en de besturen van de drie Nederlandse clubs kwamen twee keer 
in vergadering bijeen in Zwolle. In de jaarvergadering zijn de jaarverslagen 2017 van de clubs 
en de Federatie besproken. Het financieel jaarverslag 2017 en de begroting 2018 kwamen aan 
de orde. In de najaarsvergadering werd verslag gedaan over de BCI-vergadering in Oulu. We 
besloten de bijdrage per lid aan de Federatie te verhogen met 1 euro naar 12 euro. De 
herziening van de IALC-Statuten werd besproken en van commentaar voorzien. De drie 
Nederlandse Lyceumclubs en de Federatie hebben een privacyreglement vastgesteld om te 
voldoen aan de AVG. 
 
De Federatievoorzitter bezocht de viering van het 19e lustrum van de LC Amsterdam, de BCI-
vergadering en de Culturele Dagen in Oulu, de contactdag in Leerdam, de LC Aken samen 
met de LC Groningen en de Kerstvieringen van de LC Groningen, de LC Nijmegen en de LC 
Amsterdam. 
 
Het bestuur van de Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs 
bestond op 31 december 2018 uit: 
 

- J.A. [Janneke] Feitsma-Wibbens, LC Groningen, president 
- B.M. [Birgit] Vroom-Dissen, LC Amsterdam, vicepresident 
- M.B.L.M. [Melanie] van Schipstal-Vroom, LC Amsterdam, secretaris 
- I.A. [Irene] Hagel-Freijer, LC Groningen, penningmeester 
- G.C. [Guusje] van Rijn, LC Nijmegen, lid 

Het ledental per 31 december 2018 bedroeg:    
                                                                                                                                                 

- LC Amsterdam 154 leden 
- LC Groningen 165 leden 
- LC Nijmegen 69 leden 

De clubs verzorgden bij toerbeurt een bijdrage voor het Internationaal Bulletin. De LC 
Amsterdam schreef in het voorjaarsbulletin over de Contactdag 2017. Leden van de drie clubs 
maakten een boottocht op de Vecht en bezochten het Kasteel Zuylen waar in de 18e eeuw de 
bekende auteur Belle van Zuylen woonde. De LC Groningen deed in het najaar verslag van de 
excursie naar het Friese Woudagemaal, een stoomgemaal, dat op de Unesco erfgoedlijst staat.  
 
De Federatie kon voor de vertalingen een beroep doen op de volgende leden van onze clubs: 
mevrouw B.M. Vroom-Dissen [Duits, LC Amsterdam], mevrouw M.M. van Assendelft en 
mevrouw A.H. Renkema [Engels, LC Groningen] en mevrouw E.H. Cohen-ten Cate [Frans, 
LC Groningen]. Hun bijdrage wordt erg gewaardeerd. 
 
Nederlandse Vrouwenclub/Lyceumclub Amsterdam 
 
Het jaar werd geopend met de viering van het 95-jarig bestaan. De club kende als nieuwe 
activiteiten de koffie-inloopochtend en bijeenkomsten in de regio, die gemakkelijker te 
bereiken zijn voor de leden. De website is qua presentatie, uitstraling, gebruik en nut 
verbeterd. De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Huisregels zijn vernieuwd en 
vastgesteld. 
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Groningsche Vrouwenclub Internationale Lyceumclub 
 
Het maximaal aantal leden is vastgesteld op 180 om een te grote toeloop van leden bij de 
lezingen te voorkomen. Veel leden zijn actief als contactpersonen in de 15 sub-clubs en in de 
verschillende commissies. Het bestuur onthaalt hen jaarlijks op een lunch om haar waardering 
te laten blijken. Nieuw is dit jaar de spelletjesclub. De club viert jaarlijks haar verjaardag, dit 
jaar 89!, op de 13e juni. Begin oktober werd de LC Groningen gastvrij ontvangen door haar 
zusterclub, de LC Aken.  
 
Nijmeegse Vrouwenclub Internationale Lyceumclub 
 
In april kreeg de LC Nijmegen bezoek van haar zusterclub Frankfurt Rhein Main. De club 
houdt de leeftijdsverdeling over haar leden nauwkeurig, getalsmatig en in staafdiagrammen 
bij. De LC Nijmegen organiseerde op 19 september de contactdag in Leerdam, de gelegenheid 
voor leden van de drie clubs om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Deze keer tijdens een 
boottocht op de Linge en een bezoek aan de glasblazerij. In februari 2019 ontving het bestuur 
de acht nieuwe leden op een novietenborrel. 
 
Dit brengt ons in het jaar 2019. De LC Groningen organiseert haar 18e lustrum op 4 juni. De 
LC Amsterdam bezoekt in september haar zusterclub in Bretagne. Samen bereiden we ons 
voor en verheugen ons op de internationale contacten tijdens het IALC-Congres in 
Stockholm. 
 
5 maart 2019, Janneke Feitsma-Wibbens. 
 
 
 


