
 

Jaarverslag 2019 

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 2018 van de clubs 
en de Federatie besproken. Het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 werden 
vastgesteld. De bestuursleden mevrouw B.M. Vroom-Dissen, vicepresident, mevrouw I.A. 
Hagel-Freijer, penningmeester, en mevrouw G.C van Rijn, bestuurslid, traden af. Mevrouw 
B.C.P. Polak [LC Amsterdam], H.M. Nijenhuis-Kooman [LC Groningen] en mevrouw M. 
v.d. Kamp-Struik [LC Nijmegen] werden benoemd als nieuwe leden van het bestuur. De 
agenda van het IALC-Congres 2019 in Stockholm wordt besproken. De gedelegeerden zullen 
na de bespreking in de BCI en na de discussie in de Internationale Raad hun standpunt 
bepalen over de herziening van de IALC-Statuten. De vicepresident van de Federatie, 
mevrouw B.C P. Polak, zit de najaarsvergadering voor. De Federatie besluit een, eenvoudige, 
snelle, website te bouwen, met de mogelijkheid door te klikken naar de clubs. De Statuten uit 
1994 blijven, ondanks kleine taal en stijlfoutjes, van kracht.  

De Federatievoorzitter bezocht de BCI-vergadering en het Congres met voor en na- 
programma in Stockholm, het 18e Lustrum van de LC Groningen, de Contactdag in Aduard 
en, samen met mevrouw H.M. Nijenhuis-Kooman, de kerstviering in Groningen. Mevrouw 
B.C.P. Polak en mevrouw M. v.d. Kamp-Struik vertegenwoordigden de Federatie op resp. de 
Kerstvieringen van de LC Amsterdam en de LC Nijmegen. De bestuursleden van de 
Federatie, mevrouw B.C.P. Polak, vicepresident, en mevrouw M.B.L.M. van Schipstal-
Vroom, secretaris, bezochten het Congres in Stockholm.  

Het bestuur van de Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs 
bestond op 31 december 2019 uit: 

- J.A. [Janneke] Feitsma-Wibbens, LC Groningen, president 
- B.C.P. [Bettine] Polak, LC Amsterdam, vice-president 
- M.B.L.M. [Melanie] van Schipstal-Vroom, LC Amsterdam, secretaris 
- H.M. [Henny] Nijenhuis-Kooman, LC Groningen, penningmeester 
- M. [Marianne] v.d. Kamp-Struik, LC Nijmegen, lid 

Het ledental per 31 december 2019 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 
Nijmegen schreef in het voorjaarsbulletin over de ontmoeting met nieuwe leden tijdens de 
novietenborrel, de ontvangst van haar Duitse zusterclub Frankfurt Rhein-Main in o.a. het 
Kröller Müllermuseum op de Hoge Veluwe en het 25-jarig lidmaatschap van erelid Lucie 
Hosselet. In het najaar bulletin stelde het Federatiebestuur de Nederlandse Lyceumclubs 
internationaal voor.  

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.  

IALC-Congres te Stockholm 

Het Congres werd gehouden van 16 tot 19 mei 2019 en had als thema “Swedish Footprints”. 
Door de lezingen en het voorprogramma in Dalarna en het na programma op Gotland leerden 
we Zweden beter kennen. Op 18 mei vergaderde de Internationale Raad, het hoogste 
bestuursorgaan van de IALC. Nederland werd vertegenwoordigd door de volgende 
afgevaardigden: mevrouw E.A.M. Olde Riekerink-Weijermans [LC Nijmegen], mevrouw 
A.P.M. Simonis [LC Amsterdam] en mevrouw J.A. Feitsma-Wibbens [LC Groningen]. In de 
vergadering werd het nieuwe internationaal bestuur gekozen. Een nieuwe commissie gaat de 
herziening van de IALC-Statuten voorbereiden. Mevrouw A.P.M. Simonis, vicepresident van 
de LC Amsterdam, maakt deel uit van deze commissie.  

Nederlandse Vrouwenclub/Lyceumclub Amsterdam 

De LC Amsterdam heeft haar banden met de Nederlandse clubs en met de internationale 
organisatie verstevigd. Zij poogt haar ledenbestand te verjongen door speciale activiteiten 
voor jonge leden. In september 2019 heeft zij haar zusterclub in Bretagne bezocht. Er is een 
nieuwe archiefcommissie gevormd. Het eeuwfeest van de LC Amsterdam in 2023 wordt door 
de lustrumcommissie voorbereid. 

LC Groningen 

De club Groningen vierde op 4 juni haar 90-jarig bestaan met een mooi lustrumfeest. De 
Lustrumcommissie droeg het toneelstuk “De verbazingwekkende en absurde Constance 
Smedley”, geschreven door Frank Hatt, voor. Namens het bestuur werd het boekje “Anne 
Constance Smedley en de Lyceumclub” cadeau gegeven aan de leden. Veel aandacht voor de 
stichter van onze Lyceumclubs! Op 18 september werd de jaarlijkse Contactdag, waar leden 
uit Amsterdam, Nijmegen en Groningen elkaar ontmoeten, door Groningen in Aduard 
georganiseerd. Het bestuur heeft een aantal initiatieven voor 2020 genomen om de club 
Groningen aantrekkelijk en het ledenbestand op peil te houden. 

LC Nijmegen 

De LC Nijmegen heeft in 2019 een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd: in februari 
ontving zij haar acht nieuwe leden op de novietenbijeenkomst, de kook/eet club en de Franse 
conversatieclub Cercle Mardifranc werd opgezet en er werd een kleine golfwedstrijd 
gespeeld. Zowel Nijmegen als Amsterdam kennen de vertrouwenspersoon waarmee leden 
contact op kunnen nemen als zich onprettige situaties voordoen.  

Bij het begin van het jaar 2020 leken we vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet te kunnen 
gaan. Op 19 februari vierde LC Nijmegen haar 95-jarig bestaan feestelijk en we keken uit 
naar de Culturele Dagen in Lissabon. Tot het Coronavirus in maart alle door de besturen 
zorgvuldig voorbereide programma’s in de war stuurde. We moeten nu nadenken in welke 
vorm we activiteiten kunnen organiseren zonder gezondheidsrisico’s te lopen. 

Maart 2020, Janneke Feitsma-Wibbens.  

 


