
Ontmoeting Internationaal bestuur en presidenten van de drie Nederlandse Lyceumclubs op 18 
maart 2021 
 
Met het oog op de toekomst van onze Lyceumclubs wereldwijd is het internationaal bestuur in de 
laatste BCI-vergadering in oktober 2020 gevraagd haar visie te geven op de mogelijkheid nieuwe 
leden te werven en de clubs te verjongen anno 2021. Veel clubs hebben een toenemend aantal 
oudere leden, hebben moeite om nieuwe leden te werven en belangstellenden voor 
bestuursfuncties te vinden. Enkele clubs in het buitenland moesten de afgelopen jaren zelfs worden 
opgeheven omdat er geen bestuurders beschikbaar waren! Naar aanleiding van een vragenformulier 
heeft het internationaal bestuur onlangs een indruk gekregen van de grootte van de Nederlandse 
clubs en hun procedures. De drie clubs zijn autonoom, authentiek en hebben ieder een eigen 
identiteit en cultuur. Alleen club Amsterdam heeft een commissie Ontwikkeling en Ontspanning. Op 
uitnodiging van de internationale president hebben de presidenten van de drie Lyceumclubs in ons 
land op 18 maart 2021 per Zoom overlegd met Muriel Hannart, internationaal president, en Monique 
Gächter, vicepresident van het noordelijk halfrond. De digitale bijeenkomst werd geopend met de 
verdrietige mededeling dat de Culturele dagen in Lissabon dit jaar opnieuw niet kunnen doorgaan. 
Muriel Hannart benadrukt het belang van onze websites en adviseert deze regelmatig te bezoeken 
en aankomende leden te attenderen op het internationale aspect van de Lyceumclubs, c.q. de IALC-
website (www.lyceumclubs.org) Zij adviseert een flyer te maken, die kan worden uitgedeeld aan 
belangstellende vrouwen die binnenkort met pensioen gaan en die kan worden meegegeven aan 
sprekers etc. De verschillende clubs kunnen zich op de flyer profileren en het IALC-bestuur zal een 
voorbeeld/model sturen. Naamsbekendheid en instroom van nieuwe leden kunnen worden 
bevorderd door lezingen te organiseren die ook voor buitenstaanders toegankelijk zijn en in de 
kranten worden aangekondigd. Ook een boegbeeld als lid (maatschappelijk belangrijke, bekende of 
publieke persoonlijkheid) kan helpen meer bekendheid en draagvlak te krijgen.  
Club Nijmegen informeert naar de mogelijkheid van diversiteit: lezingen voor buitenstaanders, 
waaronder ook mannen, kunnen hierbij helpen. Het internationaal bestuur is verbaasd te vernemen 
dat de drie Nederlandse clubs liever geen mannen als lid toelaten. Muriel vraagt zich af of jongere 
leden misschien meer belangstelling hebben voor sociale aspecten dan voor culturele activiteiten. 
Ook vraagt zij naar de mogelijkheid om beurzen te verstrekken. Club Amsterdam organiseert 
activiteiten speciaal voor jongere leden. Leden van club Amsterdam mogen ieder jaar voorstellen 
indienen voor maximaal drie giften op sociaal, cultureel of maatschappelijk terrein, maar het blijkt 
niet gemakkelijk om ieder jaar geschikte projectvoorstellen te vinden. Het internationaal bestuur 
waarschuwt voor te grote clubs omdat het dan moeilijk is elkaar te leren kennen. Deelname aan 
kringen van maximaal twintig leden wordt aanbevolen. Club Groningen (160 leden) wil niet te groot 
worden en heeft enkele jaren geleden een ledenstop ingevoerd; club Amsterdam (150 leden) heeft 
enkele jaren geleden veel leden verloren en wil graag uitbreiden. Club Nijmegen (67 leden) heeft 
geen behoefte uit te breiden. In deze tijd met Covid-19 beperkingen wordt aangeraden Zoom 
bijeenkomsten te organiseren, ook met andere Lyceumclubs en niet alleen met een jumelage club.  

 
 

Bettine Polak, president Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Lyceumclubs, namens de 
presidenten van de drie Nederlandse Lyceumclubs  
 
 


