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Notulen van de jaar/najaarsvergadering van de Federatie, oorspronkelijk op 6 april 2020, 
uitgesteld tot in juni, tenslotte tot 12 oktober 2020 en vervangen in een digitale vergadering via    

e-mails en Zoom 
 

 
Aanwezig tijdens de Zoomvergadering: 
 
 
Federatie: 
Mevr. J.A. Feitsma-Wibbens (Janneke) president Federatie      
  B.C.P. Polak (Bettine) vicepresident 

 M.B.L.M. van Schipstal-Vroom (Melanie) secretaris 
 H.M. Nijenhuis-Kooman (Henny) penningmeester 
 M. van de Kamp-Struik (Marianne) lid 
 
Lyceumclub Amsterdam: 
Mevr.  A.P.M. Simonis (Saskia)    vicepresident / 2de penningmeester   
 A. Martin Borrego (Anna)    penningmeester  
  
Lyceumclub Nijmegen: 
Mevr.  E.A.M. Olde Riekerink-Weijermans (Eugenie)  president 
 F.M.J. van Doornmalen (Francien)    secretaris 
  
Lyceumclub Groningen: 
Mevr.  G.W.F. Auf dem Brinke-Edelkoort (Gerdien) president  
 L. Jeanty (Lilian) vicepresident 
  A. Renkema (Anneke) bij Lilian bulletin/website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw te benoemen bestuursleden Federatie: 
Mevr. C.L. Davies-Blackburn (Cordelia) LC Amsterdam  
 M.F. van der Vlist-Diehl (Madeleine) LC Groningen 
 
   
  
 
 

Federatie van  
Nederlandse Vrouwenclubs Lyceumclubs 
    Aangesloten bij de International Association of Lyceum Clubs 
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1.   Opening door de president ZOOM 
       De president, Janneke Feitsma, opent deze bijzondere Zoomvergadering en vermeldt dat het    
       bestuur vrijdag 8 oktober een Zoomvergadering heeft gehouden. Zij dankt de bestuursleden voor    
       hun medewerking in deze moeilijke tijden en heet de nieuw te benoemen bestuursleden     
       welkom. 
 
2.   Vaststelling van de agenda ZOOM 

 12 oktober worden agendapunten 7, 9 en 12 via zoom besproken.  De andere agendapunten zijn 
via e-mails en in de bestuursvergadering afgehandeld.   

 Eerst geeft Janneke Henny Nijenhuis de mogelijkheid iets over de begroting te vermelden omdat 
de financiën niet op deze zoomvergadering ter sprake zullen komen. De kosten voor het bouwen 
van de Federatiewebsite zijn begroot op € 800 per jaar, zonder BTW.  Zij vraagt het bestuur een 
begroting van € 1000 incl. BTW goed te keuren.  Het bestuur gaat hiermee akkoord.   

 Daarna nodigt Janneke Saskia Simonis uit om iets over het concept tot wijziging van de IALC-
statuten te vertellen.  Saskia refereert aan haar verslag op de website. Zij vindt in zijn 
algemeenheid dat er rekening gehouden wordt met meer democratie (inspraak en zeggenschap) 
voor het hele instituut. Het concept wordt op de komende BCI-vergadering besproken. De 
uiteindelijke beslissing wordt pas op het volgende congres door de gedelegeerden genomen. De 
voorgestelde wijzigingen worden tevoren naar alle clubs gestuurd.   

 
3.    Notulen van de najaarsvergadering op 4 november 2019 
        Reactie Nijmegen: 

• Punt 10 Federatie website, wat zijn de kosten van deze website? 
De kosten van het bouwen van de website zijn € 800 excl. BTW, zoals ook genoemd op 
de vergadering in november. 
Er zou een commissie gevormd worden bestaande uit o.a. een lid van iedere club? Is die 
commissie er gekomen? 
Er is geen commissie gevormd. 

• Rondvraag: LC Nijmegen vermeldt het wachtwoord van de internationale website niet 
meer in het MB. 

• Rondvraag: LC Nijmegen heeft nog niets gedaan wat betreft de mogelijkheden voor het 
oprichten van een nieuwe club in Arnhem en/of Maastricht. 

        Reactie Groningen:  
        Punt 14: wat verder ter tafel komt: 
 Gerdien Auf dem Brinke heeft moeite met de beperkte notulering van agendapunt 14. Niet   
 vermeld wordt dat hierbij aan de orde kwam dat vanuit de IALC het beleid zou zijn dat
 zittende bestuursleden van clubs niet ook deel uitmaken van het Federatiebestuur.    
 Daarover is in de vorige vergadering enige tijd gesproken, het betrof immers de positie van  
        zowel Gerdien die eerder gevraagd was toe te treden, als van Bettine Polak. Hierover is   
        niets terug te vinden. 
        Wijziging punt 14: Wat verder ter tafel komt 
 Voorstellen voor het nieuwe Federatiebestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Nadat het moeilijk was voor Nijmegen en Groningen om een secretaris te vinden is 
 Cordelia Davies van LC Amsterdam (was bestuurslid-Ledenadministratie in het 
 verleden) bereid gevonden het secretariaat in te vullen om te beginnen voor een jaar. 
 Bettine heeft in Bretagne gesproken met Muriel Hannart over de bestuursvorming van 
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 de Federatie. Muriel is van mening dat er vooral naar oud-bestuursleden moet worden 
 gezocht: dubbelfuncties komen vaker voor binnen de IALC, maar hebben niet haar 
 voorkeur.                                                                           
 Voor de functie van Federatiepresident heeft Nijmegen serieus gezocht. Er zijn een paar 
 geschikte mensen, maar deze zijn nog te kort lid. Bettine is bereid president te worden 
 als er geen andere kandidaat is. Ze zal geen keuze maken uit de 2 bestuursfuncties, ze 
 blijft ook president van LC Amsterdam. De andere clubs moeten een kandidaat 
 voordragen als vicepresident. Yvonne Reneman: Groningen was er helemaal vanuit 
 gegaan dat Bettine de nieuwe president zou worden. Groningen heeft nog geen 
 kandidaat, moet zich nog beraden. Henny Nijenhuis vraagt: Eltje Bril zou om advies   
        gevraagd worden. Is er al met haar gesproken? Gerdien heeft met Eltje Bril gesproken, 
 maar daar is nog niets uitgekomen. Bettine: roulatie is wenselijk. Als voorzitter en  
        secretaris uit Amsterdam komen hebben zij de zware posten. Willen de clubs dit? Er wordt  
        naar Groningen en Nijmegen gekeken.  Het bestuur van Amsterdam ziet Bettine naast  
        voorzitter van Amsterdam liever ook niet president van de Federatie worden: voor de  
        volgende vergadering horen we graag wie het presidentschap gaat invullen. 
 Bettine gaat een taakomschrijving van de President op schrift stellen. 
 Bettine: De opmerking van Muriel Hannart was een privé uitspraak, er is geen IALC-
 beleid. 
        De notulen van 4 november 2019 worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
 
4.   Ingekomen stukken 
       De lange lijst van ingekomen stukken is verstuurd. Er wordt nog een stuk aan de lijst   
       toegevoegd: De IALC-statutencommissie heeft het voorstel tot wijziging in het Duits, Frans 
       en nogmaals in het Engels, toegestuurd. De vertaling heeft geleid tot enkele aanpassingen     
       in de Engelse versie [26 september 2020].  
       Vrijdagavond 11 0ktober zijn er nog 2 stukken binnen gekomen van Muriel Hannart: een  
       aangepaste agenda voor de BCI-vergadering en de statuten van de nieuwe club in Georgië. 
 
5.    Jaarverslagen 2019  
       De jaarverslagen van de Lyceumclubs zijn vastgesteld in de ledenvergaderingen van de   
       clubs. Vaak leiden deze verslagen tot vragen en discussies met de andere clubs.  
       Het jaarverslag van de Federatie heeft iedereen ontvangen. In verband met de geplande     
       BCI-vergadering is dit jaarverslag intussen vertaald in de drie Lyceumtalen.  
       Het valt Nijmegen op dat bij de ene club de secretaris het jaarverslag schrijft en bij de     
       andere club de voorzitter. Het is zinvol om aan het eind van het jaarverslag van Groningen    
       te lezen welke voornemens het bestuur gemaakt heeft om het volgend jaar mee verder te  
       gaan. Interessant in het jaarverslag van Amsterdam is dat zij een boek gaan maken ter  
        gelegenheid van het 100-jarig bestaan, Nijmegen volgt dit graag. 
       Het Jaarverslag van de Federatie is goedgekeurd door het Federatiebestuur. 
                          
6.   Financieel verslag Federatie en Begroting 2020   
       Er is in 2019 een lager tekort gerealiseerd dan verwacht, zie begroting 2019. Gezien de    
       gezonde financiële situatie van de Federatie vormt dit geen probleem. De overige cijfers uit  
       het Financieel Verslag van 2019 spreken voor zich.  
       Verslag kascommissie: De penningmeesters van de LC Amsterdam en Nijmegen hebben het  
       Financieel Verslag 2019 digitaal goedgekeurd (zie vergaderstuk op de website). 
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       Leonore van Dijk vindt dat de financiële stukken er prima uitzien, compliment aan de 
       penningmeester Henny Nijenhuis. Zij heeft goed overleg gehad met de penningmeester   
       van Amsterdam, die samen met haar de Kascommissie vormt. De Kascommissie heeft de  
       financiële zaken gecontroleerd en in orde bevonden. 
       Ook Anna Martin Borrego gaat akkoord met de financiële stukken en stelt de vergadering  
        voor om het bestuur décharge te verlenen.  
       De vergadering verleent décharge aan het Federatiebestuur voor het gevoerde financiële      
       beleid 2019 en keurt de begroting 2020 goed.  
       Het Federatiebestuur bedankt de Kascommissie voor haar werkzaamheden. 
       De Kascommissie voor het boekjaar 2020 zal onder dezelfde samenstelling  opereren. 
 
7.   Punten ingebracht door de drie clubs ZOOM 
       LC Nijmegen: nieuwe opzet landelijke contactdagen. 

Eugenie Olde Riekerink licht haar voorstel toe.  Zij vindt dat de contactdag zoals die nu 
georganiseerd is te weinig leden, en zeker te weinig jonge leden, aantrekt en stelt voor om die 
dag in een groter formaat en op een centrale plek in NL te organiseren.  Er volgt een 
geanimeerde discussie over wat men wil bereiken met zo’n dag, moet die niet toch kleinschalig 
gehouden worden zodat iedere club haar eigen sfeer kan laten proeven, wat is het doel van zo’n 
dag, of zou er naast de Contactdag een soort Congresdag georganiseerd moeten worden?  
Contactdagen worden door de clubs georganiseerd, niet door de Federatie. Janneke vindt het 
belangrijk dat er naast de leden die altijd al komen vooral ook nieuwe leden bij betrokken 
worden. Besloten wordt er verder over na te denken en misschien een commissie in het leven te 
roepen. 

       LC Groningen:  
       • Voorstel om meer tijd in te ruimen op de agenda van de Federatie voor uitwisseling van   
          ideeën en ervaringen binnen de clubs. 
       Lilian Jeanty stelt voor om structureel een agendapunt in te ruimen voor het uitwisselen van   
       ideeën en suggesties door de clubs. 
       • Andere invulling van de functies binnen het Federatiebestuur. Waarom is het beleid dat    
          Federatiebesturen bij voorkeur bestaan uit oud-bestuursleden van de clubs? 
          Waarom niet het omgekeerde. Juist omdat de bestuursleden er middenin zitten, weten zij   
          precies wat er speelt per club en kunnen zij ook gemakkelijker sturen binnen hun eigen clubs.  
       Gerdien vraagt zich af of het niet praktischer is dat presidenten van de clubs automatisch   
       deelnemen in het Federatiebestuur. Waarom wordt er voorkeur gegeven aan oud-    
       bestuursleden? Janneke antwoordt dat kwalificaties, clubervaring en voor de president  
       internationale ervaring belangrijkere maatstaven zijn.  Of er beroep gedaan wordt op oud-    
       bestuursleden van clubs hangt af van de mogelijkheden die zich voordoen. Bettine vindt het 

helemaal niet praktisch om bestuursleden in het Federatiebestuur op te nemen. 2 Petten op is 
niet altijd handig: je moet zaken goed van elkaar kunnen  scheiden om niet de indruk te wekken 
van belangenverstrengeling. 

       Gerdien heeft in haar e-mail ook gevraagd hoe de verschillende vieringen, zeker dit jaar,   
       georganiseerd worden.  

Daarna laat Amsterdam weten dat ledenwerving een grote zorg is. Hoe vinden we capabele 
nieuwe leden die bestuurs- en organisatorische functies kunnen bemannen. Door alle drie de 
clubs wordt met klem gevraagd: hoe verhogen we het ledental en verlagen de gemiddelde 
leeftijd. Wellicht door een Congresdag te houden met ledenwerving als thema? Muriel Hannart 
(int. President) voelt veel voor een uitbreiding van het aantal clubs in een land. Janneke rondt 
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deze pittige discussie af met het voorstel om over dit probleem nu al te gaan brainstormen en 
hierop in betere tijden terug te komen. 

 
8.    Beleidsplan Federatie Nederlandse Lyceumclubs 2020-2024   
       Het Beleidsplan is gemaakt met het oog op de komende jaren. Welk doel hebben wij als             
       Federatie voor ogen, en hoe dit doel te bereiken? 
       Nijmegen ziet het plan van LC Amsterdam om jonge werkende leden te laten  
       binnenstromen en daar gericht activiteiten voor te ontwikkelen meer als een plan van  
       Amsterdam dan als Federatiebeleid. LC Nijmegen streeft wel verjonging na, maar niet in de  
        categorie jonge werkende vrouwen. Uitbreiding lyceumclubs Nederland kan worden  
       nagestreefd. De discussie welke plaatsen dan geschikt zijn als het gaat om spreiding moet  
       nog gevoerd worden. Het Beleidsplan is in lijn van de gedachten van Groningen. Helaas ligt  
       vernieuwing door Corona enigszins stil. 
 
9.   Federatie website ZOOM 

Janneke dankt de bestuursleden voor de opmerkingen die binnengekomen zijn via de e-mail.   
Voor de toekomst is het belangrijk om te weten hoe de site beheerd wordt en hoe de gegevens  
up-to-date blijven. Melanie van Schipstal geeft een korte toelichting hoe de site tot stand is  
gekomen. Zij legt de activiteitenpagina op de site uit: Op die pagina staan onderaan de drie  
knoppen van de drie clubs. De bedoeling is dat onder die knoppen een pdf komt te staan waarop  
de activiteiten (lezingen, bijeenkomsten enz.) van die club genoemd zijn waarbij leden van de  
andere clubs ook welkom zijn. Via het e-mailadres van de contactpersoon kan iedereen zich  
opgeven. Deze pdf kan 2-maandelijks vervangen worden door een nieuwe, zo vaak als de clubs  
dat willen. Melanie krijgt de desbetreffende informatie doorgestuurd van de clubs die wel  
moeten controleren of de aanvrager Lyceumclublid is.  Nu, door Corona zal hiervan helaas niet  
vaak gebruik gemaakt worden. 
Melanie laat weten dat zij bereid is om de site te beheren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Verdere discussie wordt door Janneke afgerond met de mededeling dat er een commissie ter 
ondersteuning en voor de informatievoorziening vanuit de clubs gevormd gaat worden.  
 

10. BCI-vergadering in Troyes of digitaal 
Het is nog niet duidelijk hoe en waar de BCI-vergadering gehouden wordt. 

       Het Federatiebestuur vraagt de clubs om te reageren op de samenvatting van het concept   
       IALC-Statutenwijziging, gemaakt door ons Nederlandse lid van de IALC-statutencommissie,  
       Saskia Simonis. 
       Nijmegen heeft de statuten niet gelezen, wel de toelichting van Saskia Simonis en vindt  
       het goed dat de individuele leden van de club toegang en spreekrecht hebben, maar denkt  
       dat dit valt of staat met een goede voorzitter.                            
      Groningen is content met de verbeteringen in de statuten die nu voorgesteld worden. 
       Het BCI-verslag van de Federatie staat op de website. Janneke kon dit niet afmaken voor 
       de Najaarsvergadering vorig jaar omdat er op dat moment nog geen Notulen van de IALC-  
       vergadering in Stockholm binnen waren.  
       Op de Zoomvergadering onder punt 2 heeft Saskia haar mening gegeven over het voorstel  
       tot wijziging van de IALC-statuten.  
       Nagekomen bericht: BCI-vergadering wordt digitaal gehouden op 22 en 23 oktober a.s.  
       Bettine zal de Nederlandse Federatie hierbij vertegenwoordigen. 
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11. Contactdag 2021 (en Federatie Golfdag) georganiseerd door LC Amsterdam. Alle informatie  
       staat op de website. 
       Mocht de regel van 1,5 m afstand nog steeds in september 2021 gelden denkt Amsterdam       
       erover de Contactdag buiten Amsterdam te organiseren. 

 
12. Benoeming van de nieuwe bestuursleden ZOOM 

Janneke legt uit dat in de artikelen 6 en 7 van de Federatiestatuten vaststaat hoe nieuwe  
bestuursleden benoemd worden. Het huidige bestuur stelt Bettine Polak als president,  
Madeleine van der Vlist als vicepresident en Cordelia Davies als secretaris voor. Dit voorstel  
wordt met enthousiasme aangenomen.   
Janneke dankt Melanie en de overige medebestuursleden voor de plezierige samenwerking.  
Bovendien heeft zij het erg gewaardeerd dat haar taken tijdens haar ziekte zo goed zijn  
waargenomen. Zij overhandigt, symbolisch, de voorzittershamer aan Bettine.   
Eugenie dankt Janneke voor haar tomeloze inzet en het altijd aanwezig zijn bij de vieringen van  
de drie clubs. Zij bewondert de manier waarop Janneke het hoofd koel hield tijdens moeizame  
bijeenkomsten. Ook Melanie dankt zij hartelijk. Groningen en Amsterdam sluiten zich bij deze  
wensen aan. De nieuwe bestuursleden wordt veel succes gewenst.  Na het dankwoord van  
Melanie memoreert Bettine de vertrekkende bestuursleden: ”mede dankzij hen is er nu meer  
samenwerking tussen de drie clubs”. Zij verwelkomt de nieuwe bestuursleden Madeleine en  
Cordelia.   
 

13.  Richtlijnen 2020  
       Hierin zijn slechts een paar wijzigingen gemaakt: de nieuwe data van de Culturele Dagen     
       2021 en Congres in Rabat 2022. Ook is de nieuwe oprichtingsdatum van de Federatie erin  
       verwerkt. 
 
14. Vaststelling datum Jaarvergadering 2021  
       Voorstel: 12 april in Hotel Wientjes te Zwolle, 10:30 uur bestuursvergadering gevolgd door    
       de lunch en de Jaarvergadering tot 15:00 uur. 
       De Jaarvergadering wordt gehouden op maandag 5 juli in Hotel Wientjes te Zwolle. 

                                           
15. Activiteitenagenda (zie website) 
       Rondvraag (1) 
       Marianne van de Kamp: in hoeverre is de privacy gewaarborgd bij het accepteren van   
       lyceumclub Rhzev (Rusland)? Zie omgang persoonsgegevens punt 5. 
       De statuten van de nieuw toegelaten LC Rhzev in Rusland worden besproken in de BCI-  
       vergadering en moeten passen binnen de IALC-Statuten. In hoeverre de privacy     
       gewaarborgd is is mogelijk een vraag voor het BCI? 
       Rondvraag (2) en wat verder ter tafel komt ZOOM 

Om op de opmerking van Gerdien in te gaan (punt 7) vraagt Bettine hoe de verschillende clubs 
Kerst met hun leden gaan vieren.  Alles is dit jaar heel anders dan normaal gesproken. Bij alle 
clubs wordt de viering eenvoudiger en op afstand gehouden. 
Melanie vraagt of het een idee is om het open gedeelte van de Federatiewebsite (die ook op de 
Internationale website te zien is) in het Engels te vertalen.  Antwoord-ja.  Nijmegen heeft al een 
stuk op de International website staan.  Besloten wordt om dat onder te brengen bij de Federatie 
website.  
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16. Sluiting ZOOM 

Omdat er geen verder vragen zijn, sluit Bettine de bijeenkomst in de hoop dat wij elkaar bij 
Wientjes in april volgend jaar zullen treffen en met een vraag aan Nijmegen om voor half februari 
een bijdrage voor het internationale bulletin in te leveren. Bettine gaat de Federatie bij de 
volgende BCI-vergadering vertegenwoordigen. Het wordt een Zoom vergadering van 08:00 tot 
15:00 (!) uur in verband met het deelnemen van de vertegenwoordigers van het zuidelijke 
halfrond. Zij wenst iedereen een goede gezondheid toe; deze keer is er geen ‘goede reis’ van 
toepassing.  
 

N.B. Wij hebben ervoor gekozen om in de Notulen de originele agenda te volgen. De blauw gedrukte 
punten 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 en 13 zijn via e-mails behandeld en tevens door de Federatie beantwoord 
(schuin gedrukt). 
Nagekomen berichten van het Federatiebestuur zijn ook schuin gedrukt. 
  
 
 
 
 
 

 
C.L. Davies-Blackburn B.C.P. Polak 

 
 
 
 
 
                      
 

M.B.L.M. van Schipstal-Vroom       J.A. Feitsma-Wibbens 

  

 
 


