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JAARVERSLAG 2019 

 
Het jaar 2019 verliep voor onze Club in grote lijnen voorspoedig. We werden 90 jaar oud en vierden 
die verjaardag met een geweldig lustrumfeest.  
 
We startten het jaar met 165 leden en eindigden met 160 leden. We begroetten in de loop van het jaar 
een flink aantal nieuwe leden maar moesten ook afscheid nemen van verschillende leden.  
Loet Buiskool en Iet van der Boon, beide oud-bestuursleden, ontvielen ons, zij hebben veel voor de 
Club betekend. Ook overleden Gonny Raat en Marijke Dorhout. 
Een aantal leden zag zich genoodzaakt het lidmaatschap op te zeggen om gezondheidsredenen. Een 
enkeling beëindigde haar lidmaatschap omdat ze zich niet of niet meer thuis voelde. Het bestuur heeft 
in verband hiermee besloten om ieder lid dat in 2020 haar lidmaatschap opzegt, te benaderen, om te 
weten te komen wat de reden van opzegging is en zonodig in actie te komen. 
 
Onze “core business” zijn de lezingen. Dit jaar waren er 13 lezingen, de 14e lezing werd afgeblazen 
vanwege een staking in het Openbaar Vervoer. De lezingen waren  over het algemeen van goed niveau 
en gevarieerd qua onderwerpen. Zie de bijlagen voor een overzicht.  
De cursorische voordracht in november werd verzorgd door Margaret Breukink. De voordrachten 
gingen over “displechtigheden”, 5 eeuwen aan tafel en over glas en drinkglazen door de eeuwen heen. 
 
De koffieochtenden elke eerste vrijdag van de maand in de Weeva werden goed bezocht. Het Bestuur 
streeft ernaar dat er elke keer ten minste één bestuurslid bij aanwezig is. 
 
Wat betreft de “evenementen” begon het jaar met de traditionele Nieuwjaarslunch op 8 januari in de 
Weeva. Op 8 april was er een Paas-hightea in het Elanderhus in Eelderwolde. Wij waren over de 
kwaliteit van het gebodene daar niet zo enthousiast, de lunches in voorgaande jaren waren beter en ook 
de zaal was nu minder prettig.  
 
Tijdens de ALV op 23 april namen we afscheid van Ina Dik, die na 6 jaar het voorzitterschap, gezien de 
bepalingen in onze Statuten, moest opgeven. Gerdien Auf dem Brinke werd de nieuwe voorzitter. 
Verder trad Lilian Jeanty toe tot het Bestuur en werd (in verband met de verschillende 
werkzaamheden/taken) een 7e bestuurslid aangetrokken in de persoon van Trudy Steenhuis.   
Samenstelling en taakverdeling/aandachtsgebied is sindsdien als volgt : 

 * Lilian Jeanty, vicevoorzitter/ledenadministratie 

 * Riet Smits, secretaris 

 * Yvonne Reneman, penningmeester 

 * Anneke Renkema, bulletin/website/foto’s 

 * Trudy Steenhuis, evenementen 

 * Gerda Steinz, lezingen 

 * Gerdien Auf dem Brinke, voorzitter 
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Het vernieuwde Bestuur viel met haar neus in de boter: op 4 juni was er dat al eerder vermelde 
fantastische Lustrumfeest! De middag en avond vonden plaats in de Coendersborg en werden 
georganiseerd door het voor die gelegenheid opgezette Lustrumcomité, bestaande uit Conny Fokkema 
(voorzitter), Eltje Brill, Gerda Steinz, Tineke Roemeling en Madeleine van der Vlist.  
Zij droegen met elkaar het toneelstuk “De verbazingwekkende en absurde Constance Smedley” voor, 
geschreven door Frank Hatt, die overgekomen was uit Engeland en een inleiding gaf. De tekst van het 
toneelstuk was vertaald door Madeleine van der Vlist. 
De leden gingen met 3 lezenswaardige boekjes naar huis. Namens het Bestuur werd het boekje “Anne 
Constance Smedley en de Lyceumclub” cadeau gegeven, geschreven door Marion van Assendelft en 
Anneke Renkema. Van het Lustrumcomité ontvingen de leden een boekje met de tekst van het 
toneelstuk, samengesteld door Eltje Brill. Ook was er nog een mooi verzorgd programmaboekje dat 
aan de aanwezigen werd uitgereikt.  
Na het toneelstuk was er een borrel op het terras en vervolgens een prima en geanimeerd diner. We 
kunnen terugkijken op een zeer geanimeerde en sfeervolle bijeenkomst. 
 
Een leuk evenement was verder de Contactdag op 18 september. Per bus vanaf het Hoofdstation in 
Groningen vertrokken we naar Aduard, waar we na een lunch het Kerkje van Harkema bezochten en 
daarna de overblijfselen van het klooster, zijnde de voormalige ziekenzaal. We sloten af met een 
“monnikendiner”. Dit programma was een voorstel van Ina Dik. Het was een gouden idee van onze 
penningmeester Yvonne Reneman om onze eigen leden te vragen ieder apart op een bankje in de bus te 
gaan zitten, waardoor onze gasten niet anders konden dan naast een van onze leden neer te strijken. 
Dat werkte geweldig, er ontstonden meteen gesprekjes en we kunnen terugkijken op een dag met 
werkelijk contact tussen de leden van de 3 clubs.  
 
Het jaar eindigde met de Kerstbijeenkomst in het Familiehotel op 16 december. 
De heren Thijs Versteegh en Ab Gramsbergen (echtgenoot van ons lid Willemijn Gramsbergen) 
verzorgden een afwisselend concert op fluit en piano. Daarna werd er boven nog een drankje en een 
amuse geserveerd. In de benedenzaal werd het diner opgediend, deels geserveerd en deels in 
buffetvorm. Marion van Assendelft las een verhaal voor van Toon Tellegen. Ook voerden Janneke 
Feitsma (Federatievoorzitter) en Eltje Brill (erelid) het woord. De avond werd traditiegetrouw 
afgesloten met het “We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year”, op de piano begeleid 
door Cora Labberté. 
 
Binnen de vele subclubs verliepen de zaken ook meestal goed, getuige de verslagen van de diverse clubs 
in de bijlagen.  
Helaas kwam de subclub “Schrijven”, opgezet door Maria van Velzen, niet goed van de grond, zij is er 
vooralsnog mee gestopt.  
De subclub “Film” werd in het najaar van 2019 in het leven geroepen door Ida Schreuder. Zie de 
bijlagen voor de verslagen van de verschillende subclubs.  
 
De leden van de diverse commissies waren ook weer heel actief. De ziekencommissie kreeg een nieuwe 
coördinator en nieuwe leden. Zie ook de bijlagen. 
 
De Federatie van Nederlandse Lyceumclubs vergaderde zoals gebruikelijk 2 x met de besturen van de 3 
clubs. Groningen was beide keren vertegenwoordigd door 4 Bestuursleden.  
Internationaal was er het Congres in Stockholm eind mei. Een aantal van onze leden was daarbij 
aanwezig. Tijdens de vergadering van de Internationale Raad werd een nieuw Internationaal Bestuur 
gekozen, met Muriel Hannart uit Frankrijk als president.  
 
Het Bestuur heeft voor 2020 een aantal voornemens geformuleerd. Wij willen zoeken naar een balans 
tussen de waardevolle tradities van onze Club, en vernieuwingen, waardoor de Club ook op termijn 
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aantrekkelijk is/blijft voor huidige en toekomstige leden en een “déjà vue” wordt voorkomen. De 
volgende stappen worden daartoe gezet : 
 

 - De Nieuwjaarsbijeenkomst krijgt een wat andere opzet, in de hoop daardoor meer deelneemsters te 
trekken.        

 - Er wordt - voorafgaand aan de ALV 2020 - een enquête uitgezet onder de leden. De uitkomsten 
worden gepresenteerd tijdens deze vergadering. 

 - Om enige afwisseling te hebben, wordt er gezocht naar alternatieve locaties voor de gebruikelijke 
evenementen. 

 - Al jaren worden presentielijsten bijgehouden waarmee niets of nauwelijks iets wordt gedaan. 
Besloten is om 2x per jaar aan de hand van deze lijsten vast te stellen wie weinig of niet geweest is. 
Het Bestuur gaat vervolgens na of de afwezigheid van deze leden mogelijk te maken heeft met 
ziekte of andere  omstandigheden. Eventueel  wordt contact opgenomen met de betrokkenen.  

 - Er wordt ook een overzicht gemaakt van het aantal bezoekers per lezing om na te gaan of bepaalde 
onderwerpen meer belangstelling trekken dan andere en daarop desgewenst in te spelen. 

 - Er wordt een aantal mini-excursies georganiseerd. 

 - Het aantal deelneemsters aan de jaarlijkse dagexcursie, viel de laatste jaren tegen. Daardoor kwamen 
de kosten van de bus (hoogste kostenpost) elke keer deels ten laste van de Clubkas. Wij hebben ons 
afgevraagd wat de oorzaak of oorzaken van die geringe deelname zijn : te vroeg in de ochtend op 
pad, een te lange dag, de kosten te hoog, te laat in het seizoen?  In 2020 zal wat eerder in het jaar 
een excursie worden georganiseerd voor een beperkter aantal deelnemers (kleinere bus, geschikt 
voor maximaal 40 personen).  Ook zal er wat later op de dag worden gestart en wordt voorzien in 
een  avondmaaltijd, zodat sprake is van een geheel verzorgde dag.  

 - De jumelage met Club Aken kwam tot een einde door het opheffen van “Aken”. Het Bestuur 
onderzoekt de mogelijkheden tot een jumelage met een andere buitenlandse Club. Er is een 
voorzichtige poging gedaan tot contact leggen met de Club in Caen, maar tot op heden is er geen 
reactie ontvangen. 

 
Ten slotte willen wij opmerken dat het op peil houden van ons ledenbestand een aandachtspunt is voor 
ons allen. Laten we ernaar streven dat we eind 2020 weer tenminste 165 leden hebben en liefst 170.  
 
Namens het voltallige Bestuur, 
Gerdien Auf dem Brinke, voorzitter 
Januari 2020 
 
——————————————————————————————————————— 
 
 
Bijlagen 
 
 
1. Overzicht lezingen  
 

Datum  Spreker  Onderwerp  

22 januari  Hans de Man  Amsterdam door de eeuwen 
heen 

12 februari  Marianne Vogel  Het nieuwe ouder worden 
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Datum  Spreker  Onderwerp  

26 februari  Marion van Assendelft  Gegroet en Vaarwel, over de 
Romeinse dichter Catullus 

12 maart H.F. Kauffman Glas en Verlichting, de 
uitvinding van doorzichtig glas 
en de gevolgen daarvan 

26 maart  Lilian Jeanty De ontwikkeling van 
telecommunicatie, van vaste 
telefoon via mobiel naar 5G 

30 april  Wout van Bekkum  Het Midden Oosten is een 
constructie van het Westen 

13 mei Nora van Reijen H.C. Andersen 

28 mei Vervallen door staking openbaar 
vervoer 

 

3 september Wil Legemaat Haren ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog 

24 september  Gineke Tillema Voeding en Duurzaamheid 

8 oktober  H.R. Reinders De Kaart van Beckeringh 

22 oktober Tineke en Minke Kingma Leven na een coma 

26 november Femke Knoop Hirsch en Co 

10 december  J.T.J. Bak Chicago 

 
 
 
 
Bijlage 2 Overzicht Subclubs 
 

Subclubs Coordinator  

Concertbezoek  Judith Milo 

Debat Conny Fokkema 

Duits  Erna Unger en Zwanet van Dijken 

Engels  Marion van Assendelft 

Film  Ida Schreuder 

Frans  Pauline Sarkar 

Koken Nicolette vd Bosch en Henny Nijenhuis 

Museum Myra Hendrikse 
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Nederlands 1 Eltje Brill 

Nederlands 2 Cora Labberté 

Nederlands 3 Riekje Bakker 

Poëzie en Muziek Riekje Bakker 

Samen eten  Ina Dik 

Schilderen Sina Hofman 

Schrijven, inmiddels gestopt Maria van Velzen  

Spelletjes  Ina Dik 

Wandelen  Margreet Baas 

 
 
 
 
 
Bijlage 3 Commissies/actieve eenlingen 
 

Commissies  Coördinator 

Archief  Niet actief 

Website Anneke Renkema 

Ziekencommissie  Maja Payens, Lei Stoffel, Dineke Eising, Annie 
van der Werf, Ita Kunst 

Redactie Bulletin Marion van Assendelft 

Ledenlijst en portrettengalerij  Noortje Kuipers 

Solidariteitsfonds Anna Wever en Erna Unger 

Felicitatiecommissie Margreet Pouw en Ariane Paardenkoper 

 
 


