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Notulen van de Jaarvergadering van de Federatie 
op maandag 25 maart 2019 in Hotel Wientjes te Zwolle om 13.30 uur 

 
 
 
 
 
 
Aanwezig: 
 
 
Federatie: 
Mevr. J.A. Feitsma-Wibbens (Janneke) president 
 B.M. Vroom-Dissen (Birgit) vicepresident 
 M.B.L.M. van Schipstal-Vroom (Melanie) secretaris 
 I.A. Hagel-Freijer (Irene) penningmeester 
 G.C. van Rijn (Guusje) lid 
 
Lyceumclub Amsterdam: 
Mevr.   B.C.P. Polak (Bettine)     president 
 A.P.M. Simonis (Saskia)    vicepresident / 2de penningmeester   
 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nieuw te benoemen bestuursleden Federatie: 
Mevr.  B.C.P. Polak LC Amsterdam 
 H.M. Nijenhuis-Kooman LC Groningen 
 M van de Kamp-Struik LC Nijmegen 
 

 
 
 

Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs 
Internationale Lyceumclubs 

    Aangesloten bij de International Association of Lyceum Clubs 
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1.    Opening door de president 
  De president van de Federatie Janneke Feitsma opent de vergadering om 13:30 uur. 
 Zij heet iedereen welkom, in het bijzonder de 3 bestuursleden die het Federatiebestuur gaan verlaten en de 

3 nieuwe kandidaten voor het bestuur. 
 Er wordt een kennismakingsrondje gehouden. 
 Irene Hagel vraagt of iedereen haar lunch betaald heeft. 

 
2.   Vaststelling van de agenda 

   De agenda wordt gevolgd zoals hij is opgesteld. 
 

3.   Notulen van de najaarsvergadering op 19 november 2018 
        - pag. 2 punt 3 regel 14: Lijst van vertalers: Janneke heeft geen duidelijk antwoord gekregen op haar 

vraag en zal hier nog eens naar vragen op de BCI-vergadering.   
        - pag. 5 punt 9: Amsterdam heeft gevraagd om uitwisseling van elkaars jaarverslagen. De andere clubs 

hebben hier geen bezwaar tegen. Na de ALV stuurt iedereen het jaarverslag door.  
        - pag. 6 punt 11: ALV Amsterdam is op 3 april 2019 i.p.v. 21 maart.                                                                                                           
        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: 
 -   Op 27 en 28 november 2018 hebben we onze opmerkingen, inhoudelijk en taalkundig, n.a.v. de  
  concept-IALC-Statuten verstuurd naar de statutencommissie.  
 - De LC Nijmegen stuurt haar bijdrage aan het Internationaal Bulletin in [29 november 2018]. De kopij 
  in Engels, Frans en Duits is naar de Internationaal Redacteur gestuurd [18 februari 2019]. 
 - De internationale nieuwjaarswensen zijn doorgestuurd naar de clubs. 
 - Op 19 december 2018 krijgen we de laatste versie van de concept-IALC-Statuten. Gevraagd wordt om 
  goedkeuring zodat de Franse en Duitse vertaling naar de Zwitserse jurist gestuurd kunnen worden.  
 - Op 31 december hebben we de statutencommissie gevraagd om alsnog naar onze taalkundige  
  verbeteringen te kijken omdat deze niet verwerkt zijn. Dit wordt toegezegd door Joyce Young en 
  gestand gedaan op 13 januari 2019. 

- De Australische Federatie heeft op 10 januari een extra vergadering gehouden omdat de LC Melbourne 
bezwaren heeft tegen de concept-IALC-Statuten. 

- De Australische Federatie steunt de LC Melbourne in haar bezwaren tegen de herziening van de 
Statuten en stelt voor de aanvaarding van de Statuten drie jaar uit te stellen zodat een adequate 
raadpleging plaats kan vinden. Zij vragen de vicepresident van het zuidelijk halfrond dit verzoek te 
ondersteunen [21 januari 2019].  

- De statutencommissie antwoordt op 22 januari.  
- De Australische Federatie legt uit waarom de bezwaren zo laat zijn gekomen en verwijst naar gebrek 

aan ervaring van vrijwilligers op het terrein van statuten [24-1-2019]. 
- IALC-president Ingrid von Rosen meent dat de herziening niet op de agenda van de Internationale Raad 

geplaatst moet worden gezien de bezwaren van ruim een kwart van de leden. Zij denkt dat er meer tijd 
nodig is om leden en clubs te betrekken bij dit proces [24-1-2019]. 

- De Duitse Federatiepresident, Dorothea Schuppert, antwoordt dat de BCI in Oulu besloten heeft om de 
herziening van de Statuten aan de Internationale Raad voor te leggen. Zij vraagt zich af wat er gebeurd 
zou zijn als een kleine Federatie als Duitsland een voorstel als Melbourne gedaan zou hebben             
[25-1-2019]. 

- Joyce Young, vicepresident van het zuidelijk halfrond en lid van de statutencommissie, stelt voor om op 
de eerste BCI-vergadering in Stockholm te stemmen over het al of niet agenderen voor de Internationale 
Raad over de herziening van de Statuten [25-1-2019]. 

- De Franse Federatiepresident, Veronique de Matteoli, schrijft dat ze met grote zorg de mailwisseling 
volgt. Zij meent dat deze discussie de rol van het BCI en de congrescommissie voor lange tijd in 
diskrediet brengt en hun geloofwaardigheid aantast [26-1-2019]. 

- Ingrid von Rosen vraagt diegenen die zich nog niet geregistreerd hebben voor het BCI en het Congres 
dat alsnog te doen. Zij wijst erop dat tijdens het Congres het nieuwe IALC-bestuur gekozen zal worden 
[27-1-2019]. 
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- Joyce Young schrijft dat er voldoende steun van BCI leden is om de stemming over de herziening van 
de Statuten door te laten gaan. Ze stelt voor om een korte paragraaf toe te voegen waarin staat dat de 
statutencommissie nog 24 maanden actief blijft. De nieuwe Statuten kunnen verbeterd worden, indien 
nodig, het werk van de afgelopen jaren is niet voor niets geweest en het Australische voorstel kan 
besproken worden [8-2-2019]. 

- Namens de Nederlandse Federatie is voorgesteld om de LC Melbourne deel te laten nemen in het werk 
van de statutencommissie. 

- De Nederlandse Federatie heeft de namen van haar gedelegeerden doorgegeven aan het IALC-bestuur 
[15-2-2019].  

- Ingrid von Rosen zal de adresgegevens van de International Webmaster opvragen en vermelden in de 
lijst [15-2-2019]. 

- Op de conceptagenda voor de vergadering van de Internationale Raad staat de herziening van de 
Statuten als laatste agendapunt vermeld [19-2-2019].  

- Joyce Young, IALC-vicepresident, vraagt om de toelating van de nieuwe clubs uit Moskou en Rabat op 
de agenda van de Internationale Raad te plaatsen [19-2-2019]. 

- De LC Amsterdam stelt ons op de hoogte van het plotseling overlijden van mevrouw Henny 
Suermondt-ten Dam op 18 februari 2019. Ze was erg betrokken bij de LC Amsterdam, als bestuurslid en 
als voorzitter van de commissie die het Internationaal Congres voorbereidde. De Federatie heeft een 
condoleance gestuurd. 

- Op verzoek van Margie Wille, webmaster van de LC Amsterdam, heeft de Federatie gevraagd naar de 
beveiliging van de IALC-website. Marion Jones, IALC-webmaster heeft geantwoord dat alleen de 
pagina’s met foto’s van de leden en het conceptverslag van het BCI beveiligd zijn. Haar is gevraagd de 
toegang tot de site zo gemakkelijk mogelijk te maken. Margie waarschuwt dat je op een onbeveiligde 
site geen paswoorden, creditcard of bankgegevens moet zetten [25-2-2019]. 

- De Federatie heeft de Nieuw-Zeelandse Federatie haar meeleven betuigd met de slachtoffers van de 
aanslagen in Christchurch [17 maart 2019]. 

5.    Jaarverslagen 2018 
 -  LC-Amsterdam (Bettine Polak) 
   154 leden. Nieuw: lokale initiatieven in de vorm van koffiebijeenkomsten of lunches voor leden in het 
   Gooi, Kennemerland en binnenkort in Noord-Holland, niet om het bezoek in Amsterdam te  
   verminderen maar bijv. ook om ouderen afspraken te laten maken om samen met jongeren naar  
   Amsterdam te reizen. Ook nieuw: koffie-inloopochtend. De verjaardag van de club Amsterdam is 
   gevierd op zo’n inloopochtend. In 2018 zijn de nieuwe Statuten, Huishoudelijk Reglement, Huisregels 
   en Privacyreglement aangenomen. Er wordt meer op de website gekeken. Meer dan de helft van de 
   leden geven zich erop voor lunches en activiteiten en betalen ook via de website (per betaling kost dit  
   0,27 ct.). De leeftijdsgrens van 76 jaar staat in het Huishoudelijk Reglement. De leeftijdsgrens van       
   75 jaar voor het bestuur is afgeschaft. 
 -   LC-Groningen (Ina Dik) 
   Nieuwe subclub: spelletjes. 165 leden. De ALV heeft nog niet plaats gevonden. 
 -    LC-Nijmegen (Eugenie Olde Riekerink) 
   Ook Nijmegen heeft de privacy geregeld en deze is al een keer toegepast. Bezoek gehad van de  
      zusterclub uit Frankfurt. Het rooster van aftreden is gemaakt zodat niet iedereen tegelijk aftreedt. 
     Nieuw was de Novietenborrel. Loes van Dalen heeft wederom een grafiek van de       
   leeftijdsopbouw van de leden gemaakt. Er wordt geprobeerd de nieuwe leden te enthousiasmeren voor 
   de  activiteiten. Goed dat Hans Bak zijn lezing ook in Groningen gaat geven.  
   Janneke: Het is het doel van deze Federatievergaderingen om ideeën uit te wisselen. 
 -  Federatie (Janneke Feitsma) 
   Iedereen heeft het Jaarverslag van de Federatie al ontvangen. 
   Riet Smits vraagt Janneke om het standpunt van Groningen wat betreft het maximumaantal leden van 
   180 te verduidelijken. 
 Het Jaarverslag wordt daarna vastgesteld en gaat in 3 talen naar onze internationale organisatie. Janneke 
 maakt een samenvatting van de laatste 3 jaar en leest die voor op de vergadering van de Internationale 
 Raad. 
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6.  Financieel verslag Federatie 2018 en Begroting 2019   
 De penningmeester (Irene Hagel) licht het financieel jaarverslag 2018 toe, voor het laatst als  
        Penningmeester van de Federatie.   
        Resultatenrekening: Er is contributie van 394 leden binnengekomen en hiervan is de afdracht aan de 
        IALC betaald. € 14,50 heeft Wientjes teruggestort voor één lunch. Badges (speldjes) worden in februari  
        besteld bij de IALC (uitgaven) en terugbetaald door de clubs (inkomsten).    
        Het bedrag begroot voor de Federatievergadering werd lager doordat we geen microfoon meer gebruikten 
        en we naar een kleinere zaal gingen. Reiskosten zijn die van de bestuursleden en van de president.  
        ‘Reisfonds BCI’ (Oulu): er wordt zuinig gedeclareerd. Het positieve resultaat van € 979,37 gaat naar de  
        ‘Reservering voor het Congres/BCI’.  
        Balans: De ‘Vordering’ van € 4,35 betreft de nog te ontvangen rente ING over 2018. Onder ‘Schuld’ staan     
        de bankkosten ING over het 4de kwartaal van 2018, die eerst in januari 2019 afgeschreven worden. 
 Begroting 2019: ‘Bestuurszaken’ zijn omhoog begroot, want de hostingprovider is duurder geworden. 

‘Onkostenvergoeding Federatie’ iets hoger omdat er 2 nieuwe bestuursleden zijn, waardoor er gedeeltelijk 
dubbele kosten komen. ‘Reisfonds Congres/BCI’ is op € 2850,00 begroot. € 1350,00 voor de president, 
tevens gedelegeerde (fee congres + inschrijving + BCI + reis- en verblijfkosten). Irene stelt voor het 
overige bedrag (€ 1500,00) aan te wenden voor de 2 andere gedelegeerden ter tegemoetkoming in hun 
kosten (fee congres + inschrijving + vliegkosten). Zij stelt wel dat het bij elk Congres afhangt van de 
financiën van de Federatie hoe groot het bedrag van deze tegemoetkoming voor de gedelegeerden zal zijn. 

        Het negatief resultaat over 2019 zal ten laste worden gebracht van de ‘Reservering Congres/BCI’. 
 De Begroting wordt als zodanig vastgesteld. 
        Het definitieve Financieel jaarverslag 2018 zal worden nagestuurd. 
 
        De Kascommissie, bestaande uit Tineke Hekking (LC Nijmegen) en Saskia Simonis (LC Amsterdam),   
        heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie heeft alles perfect en overzichtelijk  
        aangetroffen en roemt “het precieze” van de penningmeester.  
        Tineke noemt wel de steeds hogere kosten van de hostingprovider. Destijds is er een contract afgesloten  
        door Nelleke van Bladeren. Duidelijke kennis hierover is er niet. Tineke vraagt aan de nieuwe    
        penningmeester of zij de financiën wil digitaliseren. 
 De discussie over de hostingprovider gaat nog door. Janneke stelt voor dat het bestuur deze kwestie verder 

gaat onderzoeken. 
        Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. Het boek van Irene gaat in het 

archief. 
        Janneke dankt de Kascommissie. Het volgend jaar hebben we een nieuwe penningmeester: Henny      
        Nijenhuis; ook in de Kascommissie zal een nieuwe penningmeester van LC-Nijmegen vertegenwoordigd  
        zijn; Saskia Simonis blijft als vertegenwoordiger van Amsterdam. 
  
7. Punten ingebracht door de drie clubs  

LC Amsterdam: voorstel: het gezamenlijk (doen van giften door de 3 clubs). 
Bettine Polak: ieder jaar mag LC Amsterdam 3 giften aan een kleinschalig goed doel schenken. Het geld  
komt uit de Stichting. Nijmegen geeft 1 gift dat gerelateerd moet zijn aan Nijmegen en dat 3 jaar aan een  
bepaald doel gegeven wordt. Nu gaat de gift naar de voedselbank. 
Groningen geeft geen giften. Zij zijn immers geen serviceclub, maar hebben er ook niet de middelen voor.  
Wel geven zij een bijdrage aan de kerk waar Groningen gebruik van maakt.  
Duidelijk is dat het voorstel geen doorgang kan vinden. 

         
        LC Groningen en LC Nijmegen hebben geen punten ingebracht. 
                                                                                                                                                
8.  IALC Congres en BCI-vergadering in Stockholm   
 Op het Congres is de Carlin Award tot ieders vreugde direct na het welkomstwoord geagendeerd. 
  
 De BCI-vergadering vindt plaats op 16 en 19 mei. Op de agenda voor het BCI staat: 

• Motie van Frankrijk: Anne-Marie d’Haucourt, redacteur van het International Bulletin ziet graag 
vastgelegd in de Guidelines dat deze redacteur altijd Frans is (3x 3 jaar). Argument: het is altijd door 
Frankrijk gedaan. Het is een praktische oplossing, ook al vindt de vergadering dit arrogant: of een 
ander land een redacteur kan leveren is de vraag. 

• Culturele dagen in 2020 in Lissabon.   
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• Thema’s voor het Congres: iedereen vindt het beter dat het land dat het Congres organiseert mag 
bepalen welk thema gehanteerd wordt.  

 
        De agenda voor de Internationale Raad: 
 De mail (zipfiles met daarin de cv’s) werd vergezeld met viruswaarschuwing en is daardoor niet door 
 iedereen gelezen. Janneke vertelt wie de kandidaten zijn: 

• Kandidaat voor het presidentschap: Muriel Hannart (Frankrijk) met veel ervaring en June Welten 
(Nieuw-Zeeland). De cv van Muriel is veel sterker. Voorkeur van Janneke: Muriel Hannart. 

  Kandidaten int. vicepresidentschap n.h.: Véronique de Matteoli uit Frankrijk (niet mogelijk als Muriel 
  Hannart de int. president wordt) en Monique Gächter uit Zwitserland (zij heeft een sterk cv). 
  Kandidaten vicepresident z.h.: Marilyn Mackinder uit Nieuw-Zeeland of Barbara Ingles uit Melbourne. 
  Er is wat voor te zeggen om de kandidaat uit NZ een kans te geven. 

• Herziening van de IALC-Statuten. Het hangt af van het besluit van het BCI hoe dit punt in de IC wordt 
besproken.  

  Het voorstel van Joyce Young lijkt Eugenie Olde Riekerink juist. J.Y. zoekt een oplossing voor het 
  probleem. Janneke vindt het lastig. Tot 1 december konden kleine wijzigingen doorgegeven worden. 
  Australië heeft in 12 pagina’s fundamentele bezwaren aangedragen.  
  Saskia Simonis: Hoe krijg je een voorstel tot Statutenwijziging erdoor? Wat moet je in dit geval  
  aannemen? Het is belangrijk om de verhoudingen goed te houden. 
  Het probleem van Melbourne is art 36: dat geeft een kleine Federatie de mogelijkheid om een kandidaat 
  van een andere Federatie te ondersteunen in haar ambitie om Int. President of vicepresident te worden. 
  Zij denken dat hiermee hun invloed kleiner wordt. 
  Door zo laat te reageren chanteren ze de kleinere Federaties. 
  We moeten de BCI afwachten en niet alles op de spits te drijven. Na de BCI-vergadering zullen  
  Janneke en gedelegeerden bekijken wat zij zullen beslissen. Het is het beste om dat ter plekke te 
  beoordelen. 
  Laurien van Egeraat: als er enig gevaar bestaat dat een club gaat afhaken is het belangrijk om dit 
  proberen te voorkomen en die club aan boord te houden. 
  
9. Contactdag 2019 
 Gerdien auf dem Brinke vertelt hoe het programma eruitziet. Het idee komt van Ina Dik. Rond 12 uur 
 staat er een bus voor het station klaar om naar Aduard te gaan waar koffiegedronken wordt en geluncht. 
 Dan naar het kleinste kerkje van Groningen. In het Kloostermuseum: kort orgelconcert. Terug naar  eerste 
 restaurant voor de borrel + maaltijd (monnikenmenu). Om 19:00 weer in Groningen. Kosten: € 49,50.      
 20 leden per club zijn welkom. Het volledige programma wordt doorgestuurd naar de clubs. 
  
10.  Benoeming bestuursleden    
       Het bestuur van de Federatie stelt voor om Bettine Polak (Amsterdam), Hennie Nijenhuis (Groningen) en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       Marianne van de Kamp (Nijmegen) te benoemen als bestuursleden. Onder applaus keurt de vergadering 

deze benoemingen goed. Amsterdam moet een extra bestuurslid uitnodigen nu Bettine in het 
Federatiebestuur zit. Eugenie: is het nodig dat er 4 bestuursleden per club naar de vergadering komen? 
Janneke denkt dat dit wel gewaardeerd wordt en het heeft ook de voorkeur van het bestuur. Het is de enige 
manier om elkaar te leren kennen. Bovendien staat het in de Statuten. 

 Janneke neemt afscheid van Birgit Vroom: ze was 6 jaar lang vicepresident. In de niet gemakkelijke 
voorbereiding naar het congres in Amsterdam hielp zij rustig en standvastig mee om oplossingen voor de 
problemen te vinden. Er werd veel beroep op haar gedaan om de bijdrage aan het International Bulletin in 
prachtig Duits te vertalen en ook het Engels kwam vaak aan bod. Verder zorgde zij voor de Nederlandse 
cadeautjes uit de Hermitage voor bestuursleden in het buitenland. Birgit dankt Janneke voor de goede 
samenwerking: ze heeft een fantastische tijd in het bestuur gehad. 

 Irene was een nauwkeurige penningmeester. Op haar voorstel werd de bijdrage per lid met € 1,00 
verhoogd en werd de Federatievoorzitter gedelegeerde. Ze maakte afspraken met hotel Wientjes en 
controleerde goed. Ze boog zich over de internationale stukken en gaf binnen korte tijd haar antwoord. 
Irene wordt door Janneke bedankt voor haar grote betrokkenheid. Irene bedankt het bestuur voor de fijne 
tijd. Ze zag in het begin op tegen de Resultatenrekening, maar aan de andere kant vond ze uitdagingen 
prettig! 

 In 2016 volgde Guusje van Rijn Bep Huisman op en nam haar bestuurlijke kennis en ervaring mee als oud-
voorzitter van de club Nijmegen. Voor haar nuchtere kijk op het Lyceumgebeuren dankt Janneke haar 
hartelijk. Er werd vaak beroep op haar gedaan. Guusje dankt Janneke voor haar aardige woorden.  
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 De “afscheidnemers” + Laurien en Tineke nodigen iedereen na afloop uit voor een glaasje. 
 Namens LC Amsterdam geeft Bettine een kleine verrassing aan de vertrekkende bestuursleden van de 

Federatie. 
 
11.  Richtlijnen contact tussen Federatie en de Lyceumclubs 
       De besluiten van 19 november zijn in de Richtlijnen opgenomen, we hebben tekstaanpassingen gedaan, het 

lettertype aangepast en de begrippen gelijkgetrokken, waarvoor dank aan de secretaris. 
 Eugenie: De AVG is een te belangrijk onderdeel om in de bijlage te staan. Het reglement zou of te wel in 

zijn geheel naar voren moeten of er zou daar een vermelding moeten komen die verwijst naar de bijlage. 
 Tot de volgende wijziging zijn de Richtlijnen nu vastgesteld. 
 
12.  Vaststelling datum Najaarsvergadering 2019 
 De datum voor de Najaarsvergadering wordt vastgesteld op maandag 4 november 2019. 
  
13. Wat verder ter tafel komt / Activiteitenagenda / Rondvraag 
 Op de verjaardag van LC Groningen op 13 juni wordt er vanwege het lustrum dat op 4 juni gevierd wordt 

geen activiteit gehouden.  
 Bettine: Groningen is 1 mei 1921 opgericht, waarom wordt de verjaardag op 13 juni gevierd? Dan wordt 

de opening van het clubgebouw gevierd. Het is in 1944 gebombardeerd. Voor het gebouw van Vindicat is 
er nog een tegel die daaraan herinnert. 

 De internationale redacteur heeft in september aan de Federatie gevraagd om een overzicht van haar 
activiteiten. Daarom schuift de datum voor inlevering van kopij door Amsterdam op naar 15 januari 2020.  

 Kerstlunch op woensdag 18 december 2019 in Nijmegen. 
 Kerstbijeenkomst in Amsterdam 19 december 2019. 
 Golfdag door Amsterdam georganiseerd op 22 september 2020. 
 Contactdag in Amsterdam op 23 september 2020. 
 
 Rondvraag: 
 Ina wordt door Janneke bedankt voor haar inbreng voor de vergadering net als Tineke voor haar inbreng 

in de vergadering en in de Kascie. en de Congrescie. 
 Eugenie: tenaamstelling van de club. Groningen en Nijmegen hebben dezelfde naam. Amsterdam heeft 

een andere tenaamstelling. Bettine: deze naam staat in de Statuten. Internationale Lyceumclub is niet 
geheel verdwenen, staat nog wel op het briefpapier. 

 Janneke: Het is aan Amsterdam zelf om dit te besluiten. 
 Bettine vraagt hoeveel leden naar het congres gaan. 27 leden uit Nederland (inclusief enkele partners) 

gaan naar Stockholm. 
 Ook Laurien wordt door Janneke bedankt voor haar inbreng in de vergadering alsook in de Kascie.  
 Melanie: vraagt of het goed is dat zij in het vervolg de bestanden die in 3 talen naar de Federatie gemaild 

worden alleen in de Engelse taal doorstuurt. Dit wordt goedgekeurd. 
 
14.  Sluiting 
 Met dank aan de vergadering en niets meer aan de orde zijnde sluit de president, Janneke Feitsma, om 

15:50 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  

 


