
Jaarverslag 2020 Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Lyceumclubs 

Het bestuur vergadert digitaal (via Zoom) op vrijdag 8 oktober 2020, en met de vertegenwoordigers 
van de besturen van de drie clubs wordt per Zoom vergaderd op dinsdag 12 oktober 2020. J.A. 
(Janneke) Feitsma-Wibbens, president en M.B.L.M. (Melanie) van Schipstal-Vroom, secretaris, treden 
af en zijn opgevolgd door B.C.P. (Bettine) Polak, president en C.L. (Cordelia) Davies-Blackburn, 
secretaris, allebei lid van LC Amsterdam. M.F. (Madeleine) van der Vlist-Diehl, lid LC Groningen, volgt 
Bettine Polak op als vicepresident. 

De Culturele Dagen in Lissabon gaan niet door, evenals de BCI-vergadering eind mei in Lissabon. 
Bettine Polak vertegenwoordigt de Nederlandse Federatie bij de digitale Zoom BCI vergadering op 22 
en 23 oktober. De Contactdag, te organiseren door club Amsterdam, waarbij het 90-jarig bestaan van 
de Federatie zou worden gevierd, kan niet doorgaan; de Kerstvieringen van de drie clubs gaan niet 
door. 

De lock down door de Covid-19 pandemie wordt benut door Melanie van Schipstal-Vroom, 
secretaris, om, in nauw overleg met Janneke Feitsma, president en de websitebouwer een Federatie 
website te bouwen: deze website is sinds oktober 2020 in de lucht (https://lyceumclub.nl) en is ook 
bereikbaar via de website van de IALC. Via de website kunnen Federatie berichten snel worden 
doorgegeven en de drie clubs kunnen activiteiten die toegankelijk zijn voor leden van andere clubs 
op deze wijze kenbaar maken.  

Het bestuur van de Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs bestaat op 
31 december 2020 uit: 

B.C.P. (Bettine) Polak, LC Amsterdam, president 

M.F. (Madeleine) van der Vlist-Diehl, LC Groningen, vicepresident 

C.L. (Cordelia) Davies-Blackburn, LC Amsterdam, secretaris 

H.M. (Henny) Nijenhuis-Kooman, LC Groningen, penningmeester 

M. (Marianne) van der Kamp-Struik, LC Nijmegen, lid 

 

Het ledental per 31 december 2020: 

LC Amsterdam     150 leden 

LC Groningen       160 leden 

LC Nijmegen           67 leden 

 

De clubs verzorgen bij toerbeurt een bijdrage voor het Internationaal Bulletin: de LC Amsterdam 
vertelt in de voorjaarseditie over het bezoek aan de jumelage club Bretagne Noord in september 
2019, de LC Groningen laat in de najaarseditie zien hoe de clubverjaardag gevierd wordt- in de tuinen 
van verschillende clubleden.  

 

 



Nederlandse Vrouwenclub/LC Amsterdam 

Na de Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari worden in januari en februari lunchbijeenkomsten met 
een spreker georganiseerd, daarna moeten veel activiteiten worden geannuleerd door de 
beperkingen in de strijd tegen het Covid-19 virus. In november wordt voor het eerst een lezing via 
Zoom aangeboden, waaraan 35 leden meedoen. De opening van het seizoen wordt in september 
gevierd in het Rosarium, in het Amstelpark: met stralende zon en openslaande deuren naar de tuin 
een feestelijk weerzien na vele maanden. Er wordt veel gebeld met leden om het contact te 
onderhouden, er wordt veel gewandeld. Ook worden afspraken gemaakt met de auteurs die een 
boek gaan schrijven vanwege het honderdjarig bestaan van club Amsterdam in januari 2023: de 
voorbereidingen voor dit festijn zijn in volle gang. 

LC Groningen 

Na de Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari moeten veel activiteiten worden afgezegd, maar het 
contact met de leden wordt onderhouden door maandelijkse digitale Corona berichten, waarin leden 
vertellen hoe zij deze periode zonder fysieke contacten doorkomen. Er zijn koffie-ochtenden in kleine 
groepjes bij leden thuis. Vanaf september zijn er lezingen voor een beperkt aantal leden, soms 
worden lezingen tweemaal gehouden. En voor zover mogelijk zijn er een paar mini-excursies, waarbij 
tuinen van leden worden bezocht en een boottocht wordt gemaakt. 

LC Nijmegen 

Na de feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari wordt op 19 februari het 95-jarig bestaan van 
de club gevierd. Na de lunch volgt een sprankelende voorstelling van Theatergroep Plankgas getiteld: 
De vier vrouwen van Willem van Oranje. Kort na dit feest gaat het land op slot en moeten veel 
activiteiten worden afgezegd. Er zijn reguliere koffie ochtenden in januari en februari; in juni, juli en 
na de zomer wordt er koffie gedronken met maximaal 20 tot 30 personen. Er wordt een lezing 
gehouden op 16 september, er wordt gewandeld en verschillende kringen komen voor zo ver 
mogelijk in kleine groepjes bij elkaar.  

De Federatie van Nederlandse Lyceumclubs Vrouwenclubs sluit het jaar 2020, waarin de Federatie 90 
jaar bestaat, af met in totaal 377 leden. Een belangrijk lichtpunt in een lustrumjaar met veel 
beperkingen door de wereldwijde Covid-19 pandemie: de Federatie website is ontwikkeld waardoor 
de digitale communicatie tussen de drie clubs in Nederland en met onze zusterclubs wereldwijd 
wordt bevorderd:  http://lyceum.nl  Wij zijn vol goede hoop en ambities het jaar 2021 begonnen.  

 

Bettine Polak, president                                                                                     Egmond aan Zee, 10 mei 2021 

        


