
NVC LC Amsterdam Jaarverslag 2018 
 
2018 stond in het kader van het vernieuwen van de basis documenten en club regels, van het 
moderniseren en uitbreiden van onze communicatie – intern en met de andere Clubs in Nederland, 
de Federatie en de internationale organisatie. Verder werd aandacht besteed aan het oproepen van 
een grotere betrokkenheid van de leden, en het entameren van initiatieven door leden. 
 
Bestuursactiviteiten 
In Maart traden Hanneke Hoek (president) en Mieke van den Steen-van der Koop af als bestuurslid. 
Zij werden hartelijk bedankt voor hun enorme inzet en bijdrage aan het herstellen van de 
gezondheid van de Club. Na Maart bestaat het Bestuur uit: Bettine Polak, Saskia Simonis, Mia 
Molenbeek, Laurien van Egeraat-Vader, Margriet Ankersmit-Taminiau en Ems Magnus. 
 
Het bestuur is in het bijzonder verheugd dat de nieuwe Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de 
Huisregels zijn opgesteld en aangenomen. Wij zijn de Statuten Commissie veel dank schuldig zowel 
als de inbreng van leden. De officiële naam van onze Club is “Nederlandse Vrouwenclub-Lyceumclub 
Amsterdam” en wordt nu ook systematisch doorgevoerd.  
 
Het nieuwe bestuur begon met een nadelig saldo. Een aantal aanpassingen werden aangekondigd en 
goedgekeurd en kosten van evenementen werden zorgvuldiger berekend.  
 
Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen, organiseerden zij – met ondersteuning van O&O: 
Nieuwjaarsreceptie met diner 
Twee ALV’s en een buitengewone ALV 
Contactdag tussen de Federatie en de drie Lyceumclubs 
Seizoensopening 
Kerstviering 
De maandelijkse lunchlezingen werden in nauwe samenwerking met O&O georganiseerd. 
Deze evenementen werden druk bezocht, met een gemiddelde van 70 à 80 leden.  
 
De Ledenadministratie 
Melanie van Schipstal-Vroom en Otis Reeser vervolgden hun beheer van de ledenadministratie met 
grote toewijding en voortvarendheid. Het jaar 2018 begon met 160 leden en eindigde met 154 
leden. Er waren 13 opzeggingen, voornamelijk vanwege ouderdom en gezondheidsredenen. Vier 
leden ontvielen ons. Wij heetten 11 nieuwe leden welkom. Het blijft dus van belang om ons ledental 
uit te breiden, speciaal jongere leden, die actief willen zijn in de club en een jongere visie 
meebrengen op onze cultuur. 
 
Financieel Jaarverslag 
Namens het bestuur heeft Penningmeester mevrouw Laurien (L.J.) van Egeraat-Vader het Financieel 
Jaarverslag over 2018 opgemaakt. Dit is door de Kascommissie goedgekeurd en reeds eerder aan u 
toegestuurd en tevens hierbij gevoegd in bijlage XX 
 
Federatie 
De Federatie vergadert twee maal per jaar waarbij 4 bestuursleden ieder van de drie Nederlandse 
Clubs aanwezig zijn. Twee leden van LC Amsterdam, Birgit Vroom-Dissen en Melanie van Schipstal-
Vroom hebben zitting in de Nederlandse Federatie van de “International Association of Lyceum 
Clubs” (IALC). Nederlandse leden dragen €2.50 bij aan deze overkoepelende wereldorganisatie. 
 
 
 



Donaties 
Een gift van €750.- werd uitgedeeld aan xxx en xxx die door leden waren voorgesteld en 
goedgekeurd. 
 
Jaarverslag Stichting Fonds – WEG?? 
 
Sympathiefonds 
Marianne Steger heeft weer een aantal zieke leden opgezocht, gebeld of van een vrolijk bloemetje 
voorzien. 
 
Solidariteitsfonds Mevrouw J.A. Verschuijl-Veltman 
Er is in 2018 geen beroep op dit fonds gedaan. Constance Ruijter-Hendriks en Beks Oppers-Bosch 
beheren dit bescheiden fonds. 
 
Statutencommissie 
De commissie, bestaand uit Bettine Polak, Henny Suermondt-ten Dam, Els van den Berg-van der 
Meulen en Saskia Simonis, is na uitmuntend werk en het vaststellen van nieuwe statuten en 
huishoudelijk reglement, opgeheven onder grote dank.  
 
Commissie Ontwikkeling en Ontspanning (O&O) 
De commissie, bestaand uit vier leden, Hanneke Hoek, Anneke Crietee, Ingrid Besem en Ems 
Magnus, organiseert de sprekers voor de 8 lunchlezingen. Dit jaar was er weer een zeer divers 
aanbod van sprekers/spreeksters en onderwerpen. Animo voor deze bijeenkomsten is groot, en 
gemiddeld mochten wij op de aanwezigheid van zo’n 75 dames rekenen. 
Daarnaast organiseert O&O culturele evenementen voor de leden, of maakt hen attent op 
interessante tentoonstellingen, lezingen, voorstellingen. Veelal was dit in Amsterdam, maar ook in 
Haarlem, Laren, Utrecht en andere plaatsen. Deelneming varieert. Grootste animo is voor speciaal 
georganiseerde bezoeken aan ateliers of tentoonstellingen met een rondleiding waar we deelname 
van 15-25 leden konden verwelkomen.  
 
Het jaarlijkse voorjaarsuitje ging dit jaar naar ’s Heerenberg, met stop in Baarn. Het was een 
genoeglijke en stralende dag. 
 
Redactiecommissie 
Het Mededelingenblad (MB) is de basis van de activiteiten van de Club en bestaat uit stukken en 
fotos aangeleverd door bestuur, O&O, leden en commissies.  Zij verschijnt 6x per jaar en wordt 
voornamelijk digitaal verspreid. Die leden die een geprinte versie wensen te ontvangen, betalen hier 
een kleine vergoeding voor. Verspreiding wordt verzorgd door de Ledenadministratie. Het MB is ook 
op de website te consulteren. De Redactiecommissie, bestaand uit Rosemarie Cremers en Elly 
Leijenaar, werkt nauw samen met O&O en heeft haar vergaderingen gezamenlijk.  
 
Websitecommissie 
2018 zag het lang verwachte verschijnen en launch van de nieuwe website. Veel dank aan de Margie 
Wille en Els van den Berg-van den Meulen die hier met een externe kracht hard aan heeft gewerkt. 
Het is een grote verbetering van aanzicht, gebruik, nut. Het is nog wennen voor een aantal leden, 
maar het is de bedoeling dat de website hoe langer hoe vaker gebruikt zal worden om data te 
checken, officiële stukken te bekijken, te betalen voor lunchlezingen en andere Club activiteiten. Er 
is ruimte voor bijdragen van leden en commissies.  
 
 
 



Bridgeclub 
Deze is een welvarende club o.l.v. Marianne Sens-Hermans, van 24 leden en komt drie maal per 
maand bijeen.  Zij geniet van een financiele ondersteuning van de NVC LC Amsterdam Club. 
 
Literaire Kringen 
Er zijn 2 nederlandse kringen (onder leiding van resp. Cordelia Davies en Marjan Minderhoud-
Sweers), en 1 engelse (Anne Marijke Wooldrink), duitse (Marianne Cense) en franse (Dorette Schilte-
Ouwehand en Juliette Nijenhuis-Wildervanck) kring, die gemiddeld 6 maal per jaar bijeen komen. 
Iedere kring is iets anders georganiseerd. Vaak wordt een externe professionele begeleider/ster 
ingehuurd. Een gedeelte van de kosten wordt gesubsidieerd door de NVC LC Amsterdam Club. Ook 
leden dragen een contributie bij. 
 
Culturele Dagen in Oulu, Finland 
Amsterdam was vertegenwoordigd door een achttal leden, die weer internationale contacten 
hebben gemaakt en ervaringen hebben uitgewisseld. 
 
Conclusie 
Het was een nuttig en intens jaar. Veel leden komen regelmatig naar de lunchlezingen en andere 
feestelijkheden en evenementen georganiseerd door bestuur of O&O. Hoewel wij iets in ledenaantal 
zijn teruggegaan, zien we meer adspirant-leden, en hopen en verwachten dat zich dit zal uitbreiden 
in 2019, speciaal met jongere dames. Leden worden opgeroepen actiever deel te nemen aan het 
gebeuren van de Club en met nieuwe initiatieven te komen, die zover mogelijk, door het bestuur 
zullen worden ondersteund. 
Wij gaan langzamerhand naar ons 100 jarig lustrum in 2023. Een lustrum commissie en archief 
commissie zullen in het leven worden geroepen om hier gestalte aan te geven. 
Laten we in het volgende jaar van elkaar leren, genieten, gedachten uitwisselen, vriendschappen 
sluiten om een rijker cultureel leven te leiden. 
 
Getekend Mia Moolenbeek, secretaris 
 
Bijlagen??? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


