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Nederlandse Vrouwenclub / Lyceumclub Amsterdam  
aangesloten bij de International Association of Lyceum Clubs  

  
  
  

  
JAARVERSLAG 2019 
 
In 2019 hebben wij de banden met de andere Lyceumclubs in ons land en met onze internationale 
relaties verstevigd. Wij doen ons best ons ledenbestand te verjongen – er worden onder andere 
activiteiten speciaal voor jonge leden georganiseerd.  Onze website werd uitgebreid en 
gebruiksvriendelijker gemaakt. De leden worden opgeroepen tot een grotere betrokkenheid en het 
entameren van initiatieven. De voorbereidingen voor ons 100-jarig bestaan in 2023 zijn in volle gang.  
  
Bestuur  
Laurien van Egeraat werd opgevolgd door Anna Martin als penningmeester. De 
bestuurssamenstelling sinds de ALV: Bettine Polak president; Saskia Simonis vicepresident en 
tweede penningmeester; Mia Moolenbeek 1e secretaris; Anna Martin-Borrego 1e penningmeester; 
Heleen Stevens-Hardeman lid en ledenadministratie; Margriet Ankersmit lid; Ems Magnus 2e 
secretaris.  
 
Het bestuur vergadert maandelijks na de lunchlezingen of bij bestuursleden thuis tijdens de andere 
maanden. Naast de (vele) lopende zaken, wordt er over de toekomst van de Club en het 
aantrekkelijker maken voor nieuwe (jongere) leden nagedacht en initiatieven ontplooid. Inbreng van 
leden wordt zeer geapprecieerd. 
 
Het bestuur overlegt jaarlijks met de leidsters van commissies en kringen. Zij onderhoudt ook 
contact met de andere Nederlandse- en internationale Lyceumclubs en bezoekt internationale 
evenementen, zoals Contactdagen, Culturele dagen en internationale congressen. 
 
De financiën staan er goed voor en dat stelt de Vereniging in staat ons clubleven in een aangenaam 
‘huis’ als de KIGC  voort te zetten en een aantrekkelijk programma aan activiteiten te bieden. 
We hebben met een positief saldo het verenigingsjaar kunnen afsluiten. Conform het meerjaren 
beleidsplan heeft het bestuur onderzocht hoe en waar de kosten gereduceerd zouden kunnen 
worden, zodat we tot een evenwichtige verdeling van het beschikbare geld zouden kunnen komen 
en de leden in gelijke mate van activiteiten zouden kunnen genieten. Ook is in overleg met het 
bestuur van de Stichting een structurele, jaarlijkse, bijdrage van de Stichting aan de Vereniging 
afgesproken. 
 
In memoriam 
Wij memoreren vijf leden en één oud-lid die ons hebben verlaten: Henny Suermondt, Thea Kos-de 
Ridder, Anke Krijgsman, Tijtia Flik, Carla Warners-Gastkemper, en Joke Maat. Tijtia Flik heeft ons een 
legaat toebedeeld. Het bestuur waardeert deze geste enorm.  
 
Evenementen  
Het jaar werd geopend met de viering van de 96ste verjaardag van de Club op 4 januari met koffie en 
traktatie. De goed bezochte Nieuwjaarsreceptie volgde op 9 januari met na afloop een geanimeerd 
diner.  
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Het bestuur fêteerde de activiteit van leden van commissies, leidsters van kringen en bestuursleden 
van de Stichting Fonds met een “waarderingslunch” op 14 februari. 
 
Op 3 april vierden wij de honderdste Ledenvergadering met een feestelijke taart. Het bestuur 
presenteerde het Beleidsplan 2019-2022 met de bedoeling de vereniging zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken, ook voor jonge aspirant-leden, en meer leden te laten participeren. 
  
Het voorjaarsuitje op 6 juni vond plaats in de West-Friese historische driehoek: met de stoomtram 
van Hoorn naar Medemblik, en van daar met de boot naar Enkhuizen. Een groot succes, met 45 
deelneemsters.    
 
Tijdens de Novietenbijeenkomst op 19 juni kregen meer dan 10 nieuwe leden informatie van 
bestuurs-en ereleden, leidsters van kringen en commissieleden over de verschillende activiteiten 
binnen de vereniging. 
  
De opening van het seizoen, gevolgd door een diner werd op 12 september gevierd met een 
geanimeerd optreden van Lieve Geuens, sopraan en Alexander Koeznetsov, pianist.  
  
De Lyceumclub Groningen organiseerde de jaarlijkse Contactdag voor de drie Lyceumclubs op 18 
september in Aduard en omstreken. 
  
Op 19 december 2019 was de Kerstviering met een feestelijke lunch en inspirerend spel van twee 
van de vier leden van het befaamde Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet.  
 
Het jaar 2019 werd afgesloten met een zeer geanimeerde High tea in Hotel Americain op 30 
december.  
 
De acht-maandelijkse lunchlezingen werden in nauwe samenwerking met O&O georganiseerd.   
  
Koffie inloop ochtenden, in 2018 geïnitieerd, werden voortgezet, en de locatie is medio 2019 
verhuisd naar Café Wildschut in Amsterdam Zuid. Deze informele bijeenkomsten worden ook 
regionaal gehouden in Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, en Noord-Holland Noord.  
  
Ledenadministratie  
Marina Kroon en Heleen Stevens-Hardeman voeren gezamenlijk het beheer van de 
ledenadministratie sinds de ALV in april. Zij volgden Melanie van Schipstal-Vroom en Otis Reeser op. 
Het jaar 2019 begon met 154 leden en eindigde met 152 leden. Negen nieuwe leden werden 
geïnstalleerd. Er waren zes opzeggingen, voornamelijk vanwege ouderdom en gezondheidsredenen. 
Vijf leden zijn overleden.   Mevrouw M.A.F. Louwerse-van de Kamp was 25 jaar lid en zij kreeg haar 
gouden speldje tijdens de Kerstbridgedrive.  
  
Federatie en IALC 
Bettine Polak en Melanie van Schipstal-Vroom hebben zitting in het bestuur van de Federatie van 
Nederlandse Lyceumclubs, gelieerd aan de “International Association of Lyceum Clubs” (IALC): 
Bettine Polak heeft tijdens de voorjaarsvergadering van de Federatie op 25 maart Birgit Vroom-
Dissen opgevolgd als vicepresident, Melanie van Schipstal is sinds 2014 secretaris.  
Veertien leden, onder wie bijna het voltallige bestuur, bezochten het congres van de IALC in 
Stockholm van 16 tot 20 mei. Vicepresident Saskia Simonis was afgevaardigde namens de 
Nederlandse Federatie bij de Internationale Raad, en zij trad daarna toe als lid van de internationale 
commissie die opnieuw een voorstel gaat uitbrengen voor aanpassing van de statuten. 
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Jumelage  
De banden met onze zusterclub in Bretagne werden aangehaald, met eind september 2019 een zeer 
geslaagd bezoek van 24 leden aan deze Franse Lyceumclub. Wij hebben deze gastvrije club 
uitgenodigd voor een tegenbezoek in april 2021.  
  
Donaties en giften  
Giften van elk €750.- werden uitgedeeld aan de Stichting Willem Witsen, Tesselschade-Arbeid Adelt, 
en Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. 
 
Sympathiefonds  
Marianne Steger heeft vele zieke leden bezocht, gebeld, een kaartje gestuurd of een vrolijk 
bloemetje gebracht.  
  
Solidariteitsfonds Mevrouw J.A. Verschuijl-Veltman  
Er is in 2019 geen beroep op dit fonds gedaan. Constance Ruijter-Hendriks en Beks Oppers-Bosch 
beheren dit fonds.  
  
Commissie Ontwikkeling en Ontspanning (O&O)  
De commissie werd uitgebreid tot 6 leden: Hanneke Hoek, Anneke Crietee, Ingrid Besem, Ems 
Magnus, Leonie van de Poll en Ardine Zoetmulder. Zij nodigen sprekers uit voor de lunchlezingen (zie 
overzicht aan het eind van dit verslag). Animo voor deze bijeenkomsten is groot, en gemiddeld 
mochten wij op de aanwezigheid van zo’n 75 leden rekenen.  
  
Daarnaast organiseerde O&O culturele evenementen, of attendeerde op interessante 
tentoonstellingen, lezingen, voorstellingen. Veelal in Amsterdam, maar ook in Haarlem, Laren, 
Utrecht en andere plaatsen. Deelneming varieert. Grootste belangstelling is voor bezoeken aan 
ateliers of tentoonstellingen met een rondleiding waar we 15-25 leden konden verwelkomen.   
  
Redactiecommissie  
Het Mededelingenblad (MB) is de basis van de activiteiten van de Club en bestaat uit teksten en 
foto’s aangeleverd door bestuur, O&O, leden en commissies.  Het verschijnt 6x per jaar en wordt 
voornamelijk digitaal verspreid. Verspreiding wordt verzorgd door de Ledenadministratie. Het MB is 
ook op de website te lezen. De Redactiecommissie, bestaand uit Rosemarie Cremers en Elly 
Leijenaar, werkt nauw samen met het bestuur, en met de commissie O&O welke commissies 
gezamenlijk vergaderen. 
 
Websitecommissie   
Margie Wille heeft samen met de webmaster een grote verbetering van presentatie, uitstraling, 
gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website bewerkstelligd. De website wordt in 
toenemende mate gebruikt om activiteiten aan te kondigen, data te checken, officiële stukken te 
bekijken, en een groeiend aantal leden maakt gebruik van de mogelijkheid zich via de website aan te 
melden en te betalen voor lunchlezingen en andere Club activiteiten. Er is ruimte voor bijdragen van 
leden, kringen en commissies.   
  
Archiefcommissie  
De nieuwgevormde archiefcommissie is actief begonnen om ontbrekende archiefstukken op te 
sporen en te archiveren. De leden zijn Bettine Polak, Margriet Ankersmit, Netty Heimeriks, Christel 
van Boheemen-Saef, en Margreeth Pop. 
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Lustrumcommissie 
Deze commissie bereidt een feestelijke viering van het Eeuwfeest in 2023 voor.  Ook wordt een boek 
voorbereid over het honderdjarig bestaan van de Club. Leden zijn Bettine Polak, Saskia Simonis, 
Anna Martin, Ems Magnus, Hanneke Hoek en Marianne Steger.  
  
Bridgeclub  
De bridgeclub is een levendige club o.l.v. Marianne Sens-Hermans met professionele ondersteuning 
en komt driemaal per maand gedurende tien maanden bijeen.  
  
Leeskringen  
Er zijn twee Nederlandse leeskringen (onder leiding van resp. Cordelia Davies en Marjan 
Minderhoud-Sweers), een Engelse (Anne Marijke Wooldrik), een Duitse (Marianne Cense) en een 
Franse (Dorette Schilte-Ouwehand en Juliette Nijenhuis-Wildervanck) kring, die ieder gemiddeld 
zesmaal per jaar bijeenkomen. De bijeenkomsten worden bij een lid thuisgehouden. Vaak wordt de 
kring geleid door een professionele begeleider/ster.   
  
Vertrouwenspersoon  
Els van den Berg-van der Meulen vervult de functie van vertrouwenspersoon sinds 2018 en zij brengt 
jaarlijks verslag uit aan het bestuur.  In 2019 werd één keer een beroep op haar gedaan. 
  
Conclusie  
De website wordt steeds meer gebruikt, evenals het digitale Mededelingenblad. De maandelijkse 
lunchlezingen en koffie inloop ochtenden worden goed bezocht, evenals andere feestelijkheden en 
evenementen georganiseerd door bestuur en/of O&O. Leden worden opgeroepen actief deel te 
nemen aan de activiteiten en met nieuwe initiatieven te komen, die zover mogelijk, door het bestuur 
zullen worden ondersteund, conform het in 2019 gepresenteerde Beleidsplan. Ook zijn er 
bijeenkomsten voor met name jongere leden.  De voorbereidingen voor de viering van ons 
honderdjarig bestaan in 2023 zijn in volle gang.  
  
Getekend Mia Moolenbeek en Ems Magnus, secretarissen  
9 april 2020 
  
  
Overzicht lunchlezingen in 2019  
  
januari – Fréderic François Chopin door Mevrouw Bozena Kopczyńska 
februari – Een kijkje achter de schermen van de Douane door Mevrouw Dorien Dedding, 
douaneambtenaar bij de belastingdienst op de afdeling Scan en Detectie op Schiphol; 
maart – Vreemd volk in Amsterdam – Vroeger en Nu, door Cees L. Schreurs over de influx van 
buitenlanders door de eeuwen heen; 
april – Toekomstbestendig waterbeheer: stevig fundament voor grote veranderingen door Dr. Ir. 
Gerhard van den Top, Dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; 
mei – 1001 Vrouwen door Els Kloek over haar onderzoek en publicaties met biografieën van 
vrouwen uit ruim vijftien eeuwen, en haar boek over Nederlandse vrouwen in de 20ste eeuw; 
juni – Poolse sporen in Amsterdam door Mevrouw Bozena Kopczyńska over de culturele en 
economische invloed van Polen op Amsterdam. 
oktober – Gouden bochten – De relatie tussen de Amsterdamse Grachtengordel en de Buitens aan 
de Vecht, door Drs. Juliette Jonker-Duinstee; 
november – De oorspronkelijke bewoners van het Caribisch Gebied van vòòr Columbus, door Prof. 
Dr. Corinne Hofman. 



 

 

Verslag over het jaar 2019 van de ledenadministratie van de Nederlandse 
Vrouwenclub / Lyceumclub Amsterdam 

 

 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij brengen ondergetekenden u verslag uit over het ledenbestand in het jaar 
2019. 
 
De club begon het jaar 2019 met 154 leden; per 1 januari 2020 was het ledental 152.  
 
We hebben 9 nieuwe leden welkom mogen heten, waarvan 1 lid 80 jaar*, 4 leden 
tussen de 70 en 75 jaar, en 4 leden tussen de 60 en 70 jaar. 
* eerder lid van Lyceumclub Groningen 
 
We ontvingen 6 opzeggingen, wegens gezondheidsredenen - veelal in combinatie 
met ouderdom - of wegens verhuizing, maar helaas zijn in 2019 ons ook 5 leden 
ontvallen door overlijden, te weten:  
Henny Suermondt-ten Dam, Thea Kos-de Ridder, Anke Krijgsman-Spoor, Tijtia Flik 
en Carla Warners-Gastkemper. 

Het grote ledenboek van onze club in het Stadsarchief Amsterdam 



 

 

Zoals ieder jaar besteedde het bestuur speciale aandacht aan leden die een 
“kroonjaar" bereikten:  
1 lid werd 95 jaar, 2 leden werden 85 jaar, en verder werden maar liefst 14 leden 80 
jaar, werden 9 leden 75 jaar, 5 leden 70 jaar, 2 leden 65 jaar en 1 lid vierde haar 
60ste verjaardag.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Marijke Louwerse-van de Kamp was in 2019 25 jaar lid. Zij mocht een gouden speld 
in ontvangst nemen. 
 
Na het overlijden van Titia Flik was eerst Hermine Fox-Boele (99) het oudste lid. 
Aangezien Hermine Fox per 1-1-2020 als lid heeft opgezegd, is nu Riet Elzinga het 
oudste lid (95;) Sandra Tjon blijft de jongste van de club. 
Irma Lubbers is nog altijd het langst lid van de club. Zij is lid vanaf 15-05-1982. 
 
De leeftijdsopbouw van het ledenbestand is als volgt: 
 
  boven de 90 jaar  :   3  leden 
                     van 80 t/m 89 jaar  : 41  leden 
                     van 70 t/m 79 jaar  : 83  leden 
  van 60 t/m 69 jaar  :  23  leden 
  van 50 t/m 59 jaar  :   2  leden 
      
De gemiddelde leeftijd van onze leden op 1 januari 2020 was 75,45 jaar. 
 
Marina Kroon / Heleen Stevens-Hardeman                                                                      
Ledenadministratie, mei 2020 
 


