
 
 

Verslag van de BCI-vergadering in Stockholm, Zweden, op 16 en 19 mei 2019. 

Op de vergadering zijn Australië, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, 
Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland vertegenwoordigd. Aanwezig 
zijn ook vertegenwoordigers van de Lyceumclubs uit Rabat, Marokko, en Rhzev, Rusland. 
Toehoorders zijn de Redacteur van het Internationaal Bulletin, de Internationaal Archivaris en 
de IALC Webmaster. Er zijn afmeldingen ontvangen van de Federaties in Oostenrijk, Cyprus, 
Griekenland en Portugal.  

De herziening van de IALC Statuten wordt als eerste agendapunt behandeld. Australië wil 
meer tijd nemen voor en meer uitleg krijgen over de herziening, alvorens te beslissen. Haar 
voornaamste bezwaar richt zich tegen de grotere invloed die de kleine landen krijgen. Als 
compromis wordt voorgesteld de artikelen 33 en 36 aan te passen. In de vergadering van de 
Internationale Raad zal het concept besproken worden. Aan de gedelegeerden zal voorgelegd 
worden of zij willen stemmen over de herziening van de Statuten.  

De nominatie van June Welten wordt afgekeurd omdat deze te laat is binnengekomen en niet 
de steun heeft van de Federatie van Nieuw-Zeeland. De nominaties van Muriel Hannart, 
Barbara Inglis, Marilyn Mackinder en Monique Gächter blijven staan.  
De Lyceumclubs in Rhzev [Rusland] en Rabat [Marokko] worden geaccepteerd en zullen in 
de vergadering van de Internationale Raad stemrecht krijgen. Er wordt geprobeerd nieuwe 
clubs op te richten in Libanon, Boedapest, Luxemburg en Londen. De LC Moskou heeft niet 
gereageerd op de brief over haar uitsluiting, verzonden na de BCI-vergadering 2018 in Oulu. 

Het aantal leden wereldwijd is teruggelopen van 7168 naar 6940.  

Er wordt geïnformeerd hoe de Lyceumclubs en Federaties in de verschillende landen 
geregistreerd staan. Voorkomen moet worden dat anderen de naam gaan gebruiken.  

Italië vraagt hoe de Europese Federaties omgaan met de Europese wetgeving over de “Third 
Sector”. Het gaat om wetgeving voor organisaties die noch privaat noch publiek zijn b.v. 
vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultuur of voorlichting. De Italiaanse 
Federatiepresident zal de tekst van de betreffende wet sturen zodat deze besproken kan 
worden in de volgende BCI-vergadering 

Het voorstel van Frankrijk om de redactie van het Internationaal Bulletin voor te behouden 
aan een van de Franse leden wordt niet overgenomen. Het idee om een internationaal bulletin 
te starten was Frans en de redacteur kwam tot nu altijd uit dit land. De meeste BCI leden zijn 
van mening dat deze taak voor de meest gekwalificeerde kandidaat moet zijn. Het onderwerp 
komt terug op de volgende BCI-vergadering. 

Over het voorstel van Frankrijk om het congresthema te bespreken in kleine groepen wordt 
afgesproken dat een lijst van mogelijke onderwerpen zal circuleren onder de clubs. In de 
volgende BCI-vergadering zullen suggesties besproken worden. 

Frankrijk heeft een ontmoeting georganiseerd met meerdere buitenlandse clubs: in de Elzas 
ontmoetten de clubs van Berlijn, Bazel, Parijs en Troyes elkaar. 

Op de vraag waarom de IALC in Zwitserland gevestigd is na oprichting in Engeland 
antwoorden de internationaal archivaris en de Zwitserse Federatiepresident dat dit 
samenhangt met de Eerste Wereldoorlog. Veel stukken zijn overgebracht naar Zwitserland.  



 
 

De BCI-vergadering en de Culturele Dagen zullen in Lissabon gehouden worden: op 26 en 27 
mei 2020 de BCI en op 28, 29 en 30 mei de Culturele Dagen. 

In 2021 zullen de BCI-vergadering [20-21 mei] en de Culturele Dagen [22-24 mei] in Rabat, 
Marokko, gehouden worden. In 2022 zal het IALC-congres in Brussel zijn. 

Door de Corona crisis zijn de data en de plaatsen achterhaald. 

De jaarverslagen van de Federaties zullen op volgende vergaderingen van de Internationale 
Raad samen worden gepresenteerd in één PowerPoint document, gemaakt door Marion Jones, 
de webmaster, om het agendapunt in te korten en de presentatie aantrekkelijk te maken..  

Evaluatie van de vergadering van de Internationale Raad en het Congres. 

In de vergadering van de Internationale Raad bleef Australië bezwaren houden tegen 
behandeling en stemming over de herziening van de Statuten. De BCI besluit een nieuwe, 
mogelijk meer uitgebreide, commissie te laten kijken naar de Statuten waarbij de aan de 
Internationale Raad gepresenteerde versie uitgangspunt is voor de discussie.  

De kwaliteit van de sprekers tijdens het Congres en de gekozen onderwerpen werden 
gewaardeerd. 

De BCI-vergadering werd niet in het Clarion Hotel gehouden omdat de vergaderruimte te 
duur was.  

Suggesties voor een volgend congres: 

- De registratie van de congresgangers zou vóór de welkomreceptie moeten zijn. 
- Alle aanwezigen bij de vergadering van de Internationale Raad zouden over de agenda 

moeten beschikken. De aanwezige leden moeten correct geïnformeerd worden over 
wie het woord mag voeren, wie mag stemmen en waarover gestemd wordt. 

- Tafels voor de aanwezigen voor de laptops. 
- Bij voorkeur enige vrije tijd in het programma inpassen. B.v. één dagdeel vrij en wat 

minder lezingen of één dag lezingen en één dag een excursie of lezing[en] tijdens het 
Congres diner. 

- Voor vervoer naar het galadiner bussen inschakelen.  
 

De IALC-president bedankt de BCI-leden voor hun aanwezigheid. 

Oktober 2019/ april 2020, Janneke Feitsma-Wibbens. 

 


