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Notulen van de najaarsvergadering van de Federatie 
op maandag 4 november 2019 in Hotel Wientjes te Zwolle om 13.30 uur 

 
 
 
 
Aanwezig: 
 
 
Federatie: 
Mevr. B.C.P. Polak (Bettine) vicepresident 

 M.B.L.M. van Schipstal-Vroom (Melanie) secretaris 
 H.M. Nijenhuis-Kooman (Henny) penningmeester 
 M. van de Kamp-Struik (Marianne) lid 
 
Lyceumclub Amsterdam: 
Mevr.  A.P.M. Simonis (Saskia)    vicepresident / 2de penningmeester   
 J.W. Moolenbeek (Mia)     secretaris 
 A. Martin Borrego (Anna)    penningmeester  
 E.G. Magnus (Ems)     2de secretaris 

  
Lyceumclub Nijmegen: 
Mevr.  E.A.M. Olde Riekerink-Weijermans (Eugenie)  president 
 M. Jurgens-Rodenburg (Marianne)   vicepresident 
 F.M.J. van Doornmalen (Francien)    secretaris 
 L.C.A. van Dijk-van der Est (Leonore) penningmeester 
 
Lyceumclub Groningen: 
Mevr.  G.W.F. Auf dem Brinke-Edelkoort (Gerdien) president  
 M.W. Smits-Hoenderken (Riet) secretaris 
 Y.M.Th. Reneman-Berbee (Yvonne) penningmeester 

G.J.E.C. Steinz (Gerda) lezingen /activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig door ziekte: 
Mevr.  J.A. Feitsma-Wibbens (Janneke) president Federatie      
  
 
 
 
 
 
 
 

Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs 
Internationale Lyceumclubs 

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

  De vicepresident van de Federatie, Bettine Polak, zit dit keer de Najaarsvergadering voor vanwege 
de ziekte van de president, Janneke Feitsma. Zij opent de vergadering met Janneke veel 
beterschap te wensen en te hopen dat de operatie zal slagen. 

 Er wordt een kennismakingsrondje gehouden om de nieuwe bestuursleden van Nijmegen en 
Amsterdam beter te leren kennen. 

   
2.   Vaststelling van de agenda 

De agenda, opgesteld door Janneke Feitsma en Melanie van Schipstal wordt gevolgd zoals hij is           
 opgesteld. 
 Punt 5 zal gaan over het verslag van de Internationale Raad omdat het verslag van de BCI nog niet 

klaar is. 
 

3.   Notulen van de voorjaarsvergadering van 25 maart 2019 
 Pag. 3 laatste aandachtstreepje punt 5: Op de vraag van Riet Smits of Janneke het standpunt van 

Groningen over het maximumaantal leden heeft verduidelijkt antwoordt Melanie bevestigend. 
Janneke heeft dit in het Jaarverslag uitgelegd en niet alleen als opmerking genoemd. Er is nog 
steeds een ledenstop tot 180 in Groningen. Meer leden vraagt een grotere locatie met financiële 
consequenties. De leden hebben hier een stem in. 

 Pag. 6 punt 13: Bettine herinnert LC Amsterdam eraan dat de uiterste datum voor inlevering van 
de kopij voor de Internationale Nieuwsbrief 15 januari 2020 is. Graag in het Nederlands aanleveren. 
De Federatie zorgt voor de vertaling in de 3 talen. Na Amsterdam is Groningen aan de beurt. 

  
 De notulen van 25 maart worden hierna door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld, met 
 dank aan de secretaris. 
 
4.   Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen, uitdelingen 
 
      Ingekomen en uitgaande stukken: deze zijn reeds gestuurd op 8 oktober 2019. Zij worden 

daarom niet voorgelezen. 
- 1 april 2019: Irene Hagel stuurt de gegevens over de provider HOSTING2GO van 

Lyceumclub.nl. 
Melanie van Schipstal legt uit dat de provider van de beide domeinnamen (lyceumclub.nl en 
lyceumclubamsterdam.nl) een en dezelfde is: Hosting2Go. De Federatie en LC Amsterdam 
betalen ieder hun eigen deel. Amsterdam ongeveer € 20 meer vanwege meer veiligheid voor de 
website die ze heeft. De Federatie kan direct een website bouwen en gebruiken. 

- April 2019: International Bulletin. 
- 6 april 2019: Beleidsplan Nederlandse Vrouwenclub/Lyceumclub Amsterdam 2019-2022. 
- 9 april 2019: Leeftijdsopbouw van de leden van de Nederlandse Vrouwenclub/Lyceumclub 

Amsterdam. 
- 19 april 2019: Veronique de Matteoli, Federatiepresident Frankrijk, bedankt voor ons bericht 

waarin we meeleven met de brand in de Nôtre Dame. 
- 22 april 2019: LC Groningen nodigt de voorzitter van de Federatie uit voor de viering van haar 

90-jarig jubileum op 4 juni 2019. 
- In april en mei ontvangt de Federatie de agenda’s, de verslagen en de financiële stukken voor 

de vergaderingen van de Internationale Raad en het BCI. 
- 9 juni 2019: IALC-president Ingrid von Rosen informeert ons over de dansfilm, Ballet of the 

Nations, en de voortgang van het educatief project voor Britse scholen. 
- 11 juni 2019: IALC-president Ingrid von Rosen stelt voor om een bijdrage van 2000 euro te 

geven aan Mrs. Tessa West, die van plan is een biografie te schrijven over Constance Smedley 
en haar echtgenoot Maxwell Armfield. We hebben geen informatie over deze schrijfster en haar 
eerdere werk en besluiten daar niet op in te gaan. 
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Yvonne Reneman vraagt hoe dit verder afgelopen is. De bijdrage van €2000 is nog niet 
gerealiseerd vanwege onduidelijkheid. Dit in tegenstelling tot het project van Grace Brockington.  

- 2 juli 2019: Muriel Hannart, de nieuwgekozen IALC-president, laat weten dat de overdracht naar 
het nieuwe bestuur heeft plaats gevonden. Mrs. Annie Formont is haar nieuwe secretaris en 
Mrs. Marie France Thouard de nieuwe penningmeester. Zij stelt zich een aantal doelen 
waaronder het bouwen van een website door Federaties.  

- Juni/juli 2019: mailwisseling over de vorming van een commissie die opnieuw naar de IALC-
Statuten gaat kijken. Vanuit Nederland zal Saskia Simonis, jurist en vicepresident van de LC 
Amsterdam, hier deel vanuit maken. 

- 20 juli 2019, Marilyn Mackinder, vicepresident zuidelijk halfrond, bedankt voor de steun aan 
haar bij het congres in Stockholm en informeert ons over de clubs in Australië en Nieuw-
Zeeland. 

- 7 augustus 2019: Muriel Hannart bericht ons over stand van zaken van het project van Dr. 
Grace Brockington.  
De president van de IALC, Muriel Hannart heeft contact gehad met mevrouw Grace Brockington 
van de universiteit van Bristol. Grace Brockington is gepromoveerd op een proefschrift over 
Constance Smedley. Zij verzorgt een film over het Ballet des Nations, dat in 1915 uitgevoerd is 
met steun van Constance Smedley en haar echtgenoot. Aan de film is een educatief project 
voor scholen gekoppeld, dat gesubsidieerd wordt door de IALC. Er is hier wel € 2000 
overgemaakt (aan de universiteit van Bristol) dat wordt apart gehouden voor dit project. 

- Augustus 2019: Monique Gächter, vicepresident noordelijk halfrond, bedankt voor het 
vertrouwen gekregen in Stockholm, en stelt zich voor aan degenen die haar nog niet ontmoet 
hebben. Zij vraagt ons wat wij van haar verwachten, hoe ze ons kan steunen, wat wij 
verwachten van het volgende BCI en de Internationale Raad, wat we gemist hebben in 
Stockholm en wat we anders zouden willen. 

- 19 augustus 2019: Marion Jones stuurt het nieuwe wachtwoord voor de IALC-website. 
- 22 augustus 2019: Saskia Simonis stuurt de samenstelling van de nieuwe Statutencommissie 

door. 
- 31 augustus 2019: Janet Blümli, Federatiepresident Zwitserland en voorzitter IALC- 

Statutencommissie, stuurt de samenstelling van de nieuwe commissie door. Muriel Hannart 
maakt formeel geen deel uit van de commissie maar zal regelmatig geïnformeerd worden en de 
gelegenheid krijgen haar zienswijze en aanvullingen in te brengen. De Statuten vallen onder de 
Zwitserse wet: de Zwitserse Federatie zoekt naar een Zwitserse jurist tevens Lyceumclublid om 
toe te voegen aan de commissie om kosten te voorkomen. 

- 11 september 2019: Christina Bratt, IALC-secretaris, stuurt de notulen van de vergadering van 
de Internationale Raad. De correcties van het Federatiebestuur en de gedelegeerden zijn 
toegestuurd aan Christina Bratt, oud-secretaris van de IALC [1-10-2019] die deze verwerkt 
heeft. 

- Augustus/september 2019: De Federatie stuurt de kopij in voor het International Bulletin. De 
Nederlandse clubs en de Federatie stellen zich hierin voor. 

- 2 oktober 2019: Muriel Hannart, IALC-president, stuurt informatie over de Culturele Dagen in 
Lissabon, Portugal 

- De IALC-president en de vicepresident van het noordelijk halfrond hebben hun medeleven 
betuigd bij de ziekte van Janneke. 

       Er zijn geen mededelingen en uitdelingen. 

5.    Verslag BCI 2019 in Stockholm ! verslag van de Internationale Raad 2019 in Stockholm 
 Het conceptverslag is naar iedereen gestuurd en de Federatie heeft haar commentaar geleverd. 
 Saskia Simonis en Eugenie Olde Riekerink waren gedelegeerden. 
 Saskia vertelt dat de vergadering voornamelijk draaide om de Statutenwijziging. Australië, met 
 name Melbourne bleef tegen die wijziging. Oorzaak bleek het slechte onderlinge contact tussen   
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 de clubs aldaar. De Statutencommissie heeft er alles aan gedaan om Australië mee te krijgen 
 voor de Statutenwijziging. Janet Blümli, de president van de nieuwe internationale statuten- 
 commissie, waarin Saskia ook deelneemt, hoopt dat er na 1 januari 2020 na het aantreden van 
 een nieuwe president in Australië een beter contact komt met alle Federaties.  
 Eugenie vond de presentaties van de nieuwe (vice)presidenten interessant.  
 Ook hebben de gedelegeerden gestemd over de nieuwe clubs Rabat en Rusland. Bijzonder is 
 dat de Culturele Dagen in 2021 in Rabat gehouden zullen worden. 
 Het uitgewerkt verslag van Christine Bratt van het vorige bestuur zal pas komen voor het  congres 
 in 2022. 
 Saskia worstelt met haar positie als gedelegeerde tijdens de Int. Raad. Je houdt een paar keer je 
 stemkaartje omhoog om vervolgens 3 jaar niets meer te betekenen.  
 
6.  BCI 2020 Lissabon 
 BCI is op 26 en 27 mei 2020. Culturele Dagen van 27 tot en met 29 mei. Op 26 mei is het diner 

voor alle lyceumclubleden en deelnemers Culturele Dagen kunnen meedoen aan het programma 
overdag. Galadiner op 27 mei. 

 BCI 2021 is in Rabat. 
 Congres 2022 in Brussel. Heel moedig nu de LC Brussel pas sinds kort weer actief is. 
 
7. Evaluatie Contactdag 2019 in Groningen 
 De Contactdag in Groningen was een groot succes. Vooral het idee van Yvonne Reneman om de 

Groningers zo in de bus te laten zitten dat ze een gast naast zich zouden krijgen om te verhinderen 
dat bekenden naast elkaar gingen zitten kreeg veel bijval; iedereen had meteen contact met 
onbekenden. Riet Smits noemde het een hoogtepunt dat spontaan het lied Yesterday volmondig 
meegezongen werd in het kerkje. Francien van Doornmalen vond het een goed idee om het 
voorgerecht en hoofdgerecht te verdelen over de dag. 

  
8.  Contactdag 2020 
 Volgend jaar wordt de Contactdag door LC Amsterdam georganiseerd op 23 september 2020, een 
 normale club dag voor de LC Amsterdam. Ems Magnus maakt het programma bekend: Lunch in 
 de Industrieele Groote Club, rondvaart over het IJ, daarna een hapje eten.  
 Vanwege de 90ste verjaardag van de Federatie wordt er daags tevoren ook een Golfdag 
 georganiseerd op de Burggolfbanen in Purmerend, waar een hotel naast is, zodat leden uit 
 Nijmegen  en Groningen kunnen blijven slapen, de auto daar kunnen laten staan en met bus en 
 metro de binnenstad van Amsterdam kunnen bereiken. Arrangement in 2019 was €150,00, eten, 
 slapen en golfen. Amsterdam wil graag zo spoedig mogelijk (voor het eind van het jaar) weten 
 hoeveel mensen er denken te komen golfen of interesse hebben voor een golfclinic. Alleen komen 
 golfen en niet deelnemen aan de Contactdag kan ook.  
 Er wordt een mail aan de clubs  gestuurd. 
  
9. Punten ingebracht door de drie clubs:  

LC Amsterdam 
- Bijdrage van Nederland op de internationale website.  

Saskia vraagt om een betere presentatie van Nederland dan alleen een foto. Melanie legt uit dat 
de foto’s aangeven dat de betreffende Federaties geen website hebben. Zwitserland, Duitsland, 
Australië, Frankrijk en Italië hebben een website. Voor Nijmegen is in 2018 een tekst op de site 
gezet omdat zij als enige van de Nederlandse clubs geen website heeft. 
Saskia vraagt of het mogelijk is nu al de tekst van Nijmegen op de internationale site om te 
buigen in een tekst waar Amsterdam en Groningen ook aan bod komen.  

 -    De jongere leden van Amsterdam vragen of activiteiten van de clubs uit Groningen en Nijmegen 
      over en weer op elkaars website mogen staan. Er wordt ook gesproken om elkaars MB op de  
      websites te zetten. Vanwege de privacy is men hier niet voor. Wel kan de activiteitenlijst met  
      eventueel een e-mailadres van een contactpersoon op elkaars website geplaatst worden. 
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- Over het boekje van de club Groningen over Constance Smedley worden lovende woorden 
geuit: dit is iets voor de website van de Federatie! Wellicht eerst nog op de site van Amsterdam. 
Er zal goedkeuring gevraagd worden aan de auteurs.    

- Amsterdam heeft inmiddels op haar site in het open gedeelte, onder Historie, een link gezet 
naar een doctoraalscriptie over de geschiedenis van de Nederlandse Vrouwenclub/Lyceumclub 
Amsterdam, getiteld De Nederlandsche Vrouwenclub 1924-1940. Hierin worden ook de 
voorgeschiedenis van de vereniging beschreven en de aanleiding om een vrouwenclub op te 
richten. Deze scriptie kan door iedereen bekeken worden op www.lyceumclubamsterdam.nl . 

- Amsterdam heeft haar beleidsplan op verzoek van Janneke gestuurd. De bedoeling is wellicht 
om de andere clubs ook aan te moedigen er een te maken. Amsterdam heeft dit gemaakt op 
verzoek van de Stichting: om het financiële beleid transparant te maken. Eugenie vraagt of 
andere clubs er gebruik van mogen maken. Het zal doorgestuurd worden. Bettine vindt het ook 
nuttig om een beleidsplan voor de Federatie te maken. De leeftijdsopbouw van de 
Amsterdamse leden is niet veranderd: Amsterdam is nog steeds een club van ouderen met een 
gemiddelde leeftijd van 75+. 

- Jumelage: Amsterdam heeft een uiterst gezellig en geslaagd bezoek gebracht aan Bretagne. In 
april 2021 komt Bretagne naar Amsterdam. Er is ook gesproken over een jumelage met de LC 
Bordeaux. Er wordt contact opgenomen met Bordeaux. Ook Groningen is bezig met een 
jumelage: met Caen. Zij hebben al contact met elkaar en gaan elkaar bezoeken. Heel triest dat 
er dit jaar 3 Duitse Clubs zijn opgeheven. 

 
10.  Federatie website  
 Alle drie de clubs zijn voor een federatiewebsite. Janneke stelt voor een websitecommissie te 

benoemen die met het bouwen aan de slag gaat. De commissie zou kunnen bestaan uit de 
president (contact met IALC), een (bestuurs)lid van elke club en de “webmaster”. Voor de volgende 
vergadering komt er een voorstel. 

 Wat zou er op de site moeten komen? Melanie denkt dat de site snel moet zijn, de homepage kort 
en bondig met de mogelijkheid tot doorklikken naar de drie clubs en een besloten gedeelte voor 
het federatiebestuur. Het hoeft geen ingewikkelde site te worden. Marion Jones, de internationale 
webmaster is bereidwillig om te helpen. 

 Nijmegen gaat aan de slag met haar eigen website. 
  
11. Statuten Federatie 
 Tijdens de voorjaarsvergadering 2019 heeft Bettine gevraagd om de Statuten (van 1994) nog eens 

grondig door te lezen. De herziening van het Burgerlijk Wetboek heeft voor 1994 plaatsgevonden: 
art. 7 lid 10 is dus nog geldig. Ondanks een paar taalkundige- en stijlfoutjes stelt het bestuur geen 
statutenwijziging voor. Eugenie: waarom wordt er in art. 2 AI genoemd in plaats van IALC? Deze 
statuten houden de Franse tekst aan i.t.t. tegenwoordig. De opmerking wordt genoteerd voor een 
wijziging in de toekomst. De Federatie heeft geen Huishoudelijk Reglement maar Richtlijnen. 
Daarin zijn de Statuten uitgewerkt. 

 
12.  Activiteitenagenda 2019/2020 
       Toegevoegd aan de activiteitenagenda wordt: 
 8 januari 2020:  Nieuwjaarsbijeenkomst LC Nijmegen 
 25 maart 2020:  ALV LC Nijmegen 
 31 januari 2020: Novietenborrel LC Nijmegen 
 9 april 2020: ALV LC Amsterdam 
 
13.  Vaststelling datum Voorjaarsvergadering 2019 
 De datum voor de Voorjaarsvergadering wordt vastgesteld op maandag 6 april 2020. 
 Heel prettig dat de jaarverslagen rondgestuurd worden. 
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14 Wat verder ter tafel komt  
       Voorstellen voor het nieuwe federatiebestuur. Nadat het moeilijk was voor Nijmegen en Groningen  
       om een secretaris te vinden is Cordelia Davies van LC Amsterdam (was lid van de  
       Ledenadministratie in het verleden) bereid gevonden het secretariaat in te vullen om te beginnen  
       voor een jaar. Nijmegen heeft serieus gezocht. Er zijn een paar geschikte mensen, maar deze zijn                                        

nog te kort lid. Yvonne: Groningen was er helemaal vanuit gegaan dat Bettine de nieuwe president             
zou worden. Groningen heeft nog geen kandidaat. Gerdien heeft met Eltje Bril gesproken, maar 
daar is nog niets uitgekomen. Bettine: roulatie is wenselijk. Als voorzitter en secretaris uit 
Amsterdam komen hebben zij de zware posten. Willen de clubs dit? Het bestuur van 

       Amsterdam ziet haar voorzitter niet graag president van de Federatie worden: voor de volgende 
       vergadering moeten we een kandidatuur hebben. 
       Bettine gaat een taakomschrijving van de President op schrift stellen. 
 
       Rondvraag 
       Marianne Jurgens treedt 25 maart af als vicevoorzitter van LC Nijmegen en is dus voor het 
 laatst in Zwolle. Ook Loes van Dalen neemt afscheid van het bestuur.  
 Eugenie vraagt wat de procedure is voor ontbinding van een club. Dit hoort geregeld te zijn in de 
 Statuten van de club. Ook de vraag wanneer je een Stichting start vindt ze de moeite waard om te 
 bestuderen.  
 Melanie: ik heb gezien dat op de eerste bladzijde van het MB van Nijmegen het wachtwoord van 
 de internationale site vermeld staat. Het is altijd afgesproken dit niet te doen. 
 Bettine: Muriel Hannart heeft zich ten doel gesteld nieuwe clubs op te richten: Den Haag en 
 Maastricht worden genoemd. Bettine vraagt Groningen en Nijmegen om de mogelijkheden te 
 bekijken voor het oprichten van een club in Leeuwarden en Arnhem. Muriel is ook bezig met het 
 oprichten van een club in Londen, de bakermat van de Lyceumclubs.  
 
15.  Sluiting 
 Met dank aan de vergadering en niets meer aan de orde zijnde sluit de vicepresident, Bettine 

Polak, om 15:30 uur de vergadering en wenst allen wel thuis.  
 
 
  
 

 
     M.B.L.M. van Schipstal-Vroom                             B.C.P. Polak 

 
 
 
 
 
                           
                           J.A. Feitsma-Wibbens  
 

  

 


