
Verslag van de BCI-vergadering (Zoom) op 22 en 23 oktober 2020 

Australië, Nieuw-Zeeland, België, Finland, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Verenigd 
Koninkrijk (Schotland), Zwitserland, Marokko (Rabat), Portugal en Rusland (Rhzev) zijn aanwezig op 
deze digitale BCI-vergadering, die wordt voorgezeten door de internationale president, Muriel 
Hannart. Aanwezig zijn ook beide internationale vicepresidenten, de internationale secretaris en de 
internationale penningmeester; toehoorders zijn de IALC-webmaster, de internationale archivaris en 
de (nieuw te benoemen) editor van het Internationaal Bulletin. De Federaties in Oostenrijk en 
Griekenland zijn niet vertegenwoordigd; Cyprus heeft niet gereageerd op de uitnodiging. 

De verslagen van de BCI-vergadering en de International Council, in mei 2019 in Stockholm 
gehouden, worden goedgekeurd. Ook de jaarverslagen 2019 van de internationale president en die 
van beide vicepresidenten geven geen aanleiding tot discussie. Het financiële jaarverslag 2019 en het 
budget 2020, toegelicht door de international treasurer, worden goedgekeurd. De interne audit werd 
uitgevoerd door de Federatiepresidenten van Zwitserland en Australië. Men heeft ook behoefte aan 
een externe auditor, en besloten wordt hiervoor, om praktische redenen, een Zwitserse accountant 
uit te nodigen. 

 In aansluiting aan deze agendapunten vraagt de president of de Federatiepresidenten financieel 
gecompenseerd worden wanneer zij de BCI-vergaderingen en congressen bezoeken: dit blijkt bij de 
meeste federaties het geval te zijn, maar niet iedereen krijgt, behalve de reiskosten, ook logies 
vergoed. Federatie Cyprus heeft geld gedoneerd aan kindercentrum met schulden, en zou nu zelf 
financiële problemen hebben: verzoeken om nadere informatie worden niet beantwoord. Janet 
Blümli waarschuwt dat geen precedent mag worden geschapen en dat actie BCI nodig is, als er geen 
antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen.  

 Ook wordt erop gewezen dat Lyceumclubleden die vrijwilligerswerk verrichten voor hun club, 
hiervoor niet betaald behoren te worden. Omdat dit in een enkel geval voorkomt- bijvoorbeeld bij 
club Amsterdam, waar de leidster van de bridgekring, sinds kort lid van LC Amsterdam, betaald wordt 
voor haar activiteiten- wordt een besluit hierover uitgesteld tot een volgende vergadering.  

In Zuid-Bretagne is een nieuwe club opgericht, genaamd Vannes/Zuid-Bretagne, met opvallend veel 
jonge leden en (schoon)dochters van leden: statuten nieuwe club goedgekeurd door Franse 
federatie. De statuten van nieuwe clubs in Moskou (Rusland) en Tblisi (Georgië) worden 
goedgekeurd. Besloten wordt dat een nieuwe federatie, bijvoorbeeld Georgië, pas geld hoeft af te 
dragen aan de IALC na goedkeuring door de International Council, dat wil zeggen wanneer zij 
stemrecht heeft gekregen.  De president deelt mee dat ook in Montauban en in St. Malo, allebei in 
Frankrijk, nieuwe Lyceumclubs worden opgericht. 

 Besloten wordt om de Culturele Dagen in Lissabon uit te stellen tot eind september of oktober 
volgend jaar: bij de volgende BCI Zoom vergadering, eind februari/begin maart 2021, zal hierover 
definitief besloten worden. In 2022 wordt het internationaal congres gehouden in Rabat (Marokko), 
van 24-29 mei 2022. Er komen een pre- en een posttour, en het congresthema wordt bepaald door 
de organiserende Lyceumclub. Culturele dagen 2023: Lissabon (indien niet mogelijk in 2021) of 
Brussel. De verschillende Federatie presidenten vertellen actuele zaken die spelen: iedereen heeft 
dezelfde problemen - door de Corona beperkingen minder contacten (geen fysieke bijeenkomsten); 
minder leden door opzegging, overlijden etc. en afnemende belangstelling. De president van 
Lyceumclub Rhzev (Rusland) vertelt dat haar club veel problemen heeft (oude leden, lage 
contributie) en vindt het daarom nog te vroeg om met de nieuwe club in Moskou een federatie te 
vormen. De president van de Italiaanse Federatie waarschuwt dat er sprake is van discriminatie, als 
mannen niet worden toegelaten. 



 De tweede dag van de BCI Zoom vergadering begint met de verslagen van de internationale 
archivaris en de internationale webmaster. De statuten komen op het openbare gedeelte van de 
IALC-website. 

Als kandidaat editor van het International Bulletin wordt Elisabeth Dragon, lid van club Troyes, 
voorgesteld. Elisabeth wordt unaniem benoemd, en stelt zich voor aan de vergadering. 

 De rest van de vergadertijd wordt gewijd aan de nieuwe concept Statuten, die worden toegelicht 
door Janet Blümli en Monique Gächter. Nieuw zijn de volgende zaken: Regulations (kunnen 
tussentijds worden aangepast) en definitions. Leden IALC: federaties en individuele Lyceumclubs, als 
er nog geen nationale federatie is. Minimum aantal leden nieuwe club: 15 leden, en verder geen 
minimum aantal leden genoemd. Federatie accepteert aanmelding nieuwe club, of eventueel de 
international president, als er nog geen federatie is: procedure aanmelding nieuwe clubs in 
Guidelines. Geen proeftijd van 12 maanden, maar BCI beslist over toelating: goedkeuring achteraf 
door International Council. Uitsluiting van lidmaatschap IALC kan geschieden door de nationale 
federatie of de BCI, met goedkeuring achteraf door de International Council. International Council 
bestaat uit gedelegeerden van de federaties, die het voorafgaande jaar -uiterlijk op 1 oktober - aan 
hun financiële verplichtingen hebben voldaan. Individuele Lyceumclubleden hebben spreekrecht bij 
International Council, maar geen stemrecht. International Council neemt eindbeslissing over BCI 
besluiten, waaronder toelating nieuwe clubs, en moties aangenomen door BCI. International Council 
vergadert om de drie jaar en kan ook bij elkaar geroepen op verzoek van twee derde van de BCI 
leden of als een vijfde van de federaties om extra vergadering vraagt. De vergadering verzoekt om 
een zelfde percentage in beide genoemde situaties voor te stellen: helft van de BCI leden?  BCI 
gevormd door internationaal president en twee vicepresidenten; de internationaal secretaris en 
penningmeester; alle federatiepresidenten. De archivaris, de editor van het Internationaal Bulletin en 
de webmaster zijn permanente gasten (liever: observers- opmerking BP, want aanwezigheid 
gewenst!) zonder stemrecht. De nationale federaties zijn verplicht de BCI-vergaderingen bij te 
wonen- federatie president mag vervanger eigen federatie afvaardigen. Nieuwe agendapunten 
kunnen uiterlijk een maand tevoren worden ingediend bij de international president. Alle BCI leden 
hebben één stem, behalve de international secretaris en de president van een federatie, die het 
voorafgaande jaar haar financiële verplichtingen niet is nagekomen. De international 
penningmeester, de editor van het International Bulletin en de webmaster worden benoemd door de 
BCI. Financiën IALC worden beoordeeld door een geaccrediteerde en gekwalificeerde externe 
auditor, jaarlijks gekozen en benoemd door de BCI. De IALC is niet aansprakelijk voor financiële 
verplichtingen van federaties of individuele lyceumclubs. 

Agendapunten voor de volgende BCI Zoom vergadering: besluitvorming m.b.t. motie om 
Lyceumclubleden geen betaalde werkzaamheden te laten verrichten; data Culturele Dagen Lissabon; 
registratie naam “lyceumclub”; IALC’s  doelstellingen, inclusief “Vision for the future” (voorbereid 
door subcommissie), en toelating van mannen! 

 

Nagekomen bericht: Culturele dagen mogelijk week van 27 september 2021; afstel niet mogelijk, 
vanwege financiële consequenties club Lissabon.  

 

 

Bettine C.P. Polak                                                         Egmond aan Zee, 29 oktober 2020 


