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De Federatie, opgericht op 18 september 1930, heeft ten doel, met behoud van de volkomen 
zelfstandigheid van de Lyceumclubs, de belangen van de Lyceumclubs in Nederland te behartigen en 
de Lyceumclubs te vertegenwoordigen in de IALC (Statuten, artikel 2, lid 2 en 3). De Federatie tracht 
dit doel onder meer te bereiken door minimaal één maal per jaar, bij voorkeur tweemaal per jaar,  
een vergadering te organiseren met vier  vertegenwoordigers van de aangesloten Lyceumclubs, bij 
voorkeur de (vice)presidenten, secretarissen en penningmeesters (Statuten, artikel 9, lid 4 en 5). 
Tijdens deze vergadering kunnen clubgegevens en ideeën worden uitgewisseld. Iedere Lyceumclub 
organiseert om de beurt jaarlijks een Contactdag, waar de leden van de aangesloten Lyceumclubs 
elkaar kunnen ontmoeten.  

Het streven is om de komende jaren meer leden binnen de Nederlandse clubs te laten 
binnenstromen. Vanwege de toenemende gemiddelde hoge leeftijd van de leden, valt jaarlijks een 
groot aantal leden af (einde lidmaatschap vanwege gezondheidsproblemen of sterfte): instroom van 
nieuwe leden dient te worden bevorderd door de activiteiten aantrekkelijker en toegankelijk te 
maken en de naamsbekendheid te bevorderen. Te denken valt aan activiteiten voor jonge, nog 
werkende leden, die niet de gelegenheid hebben aan activiteiten overdag deel te nemen en aan 
activiteiten “op lokatie”, als de clubleden op een grote afstand van hun club  wonen. Om het 
onderlinge contact van de leden en de Federatie partners alsmede de naamsbekendheid van de 
Lyceumclubs en belangstelling van aspirant-leden te bevorderen, kan gewerkt worden aan een 
gebruiksvriendelijke en toegankelijke clubwebsite. De Nederlandse Federatie kan de internationale 
presentatie (en representatie) verbeteren en de internationale contacten bevorderen door een 
aansprekende en aantrekkelijke presentatie op de internationale website. 

Bezoek aan Culturele dagen en internationale congressen kan binnen de clubs worden 
aangemoedigd: leden van de aangesloten Lyceumclubs kunnen meer profiteren van internationale 
contacten door deel te nemen aan internationale activiteiten. Ook het aangaan van jumelages met 
zusterclubs in het buitenland kan worden bevorderd. 

Tenslotte kan uitbreiding van het aantal Lyceumclubs in Nederland worden nagestreefd door de 
oprichting van nieuwe Lyceumclubs. 


