
 

 

Jaarverslag 2020 
 
Wat een jaar! 
Het jaar 2020 werd door het coronavirus, een jaar van organiseren, bijstellen en uiteindelijk 
annuleren van allerlei geplande activiteiten. Ook nagenoeg alle activiteiten van subclubs 
kwamen stil te liggen. Uiteraard gold dit niet alleen voor “Groningen”. De Contactdag in 
Amsterdam in september moest worden afgezegd en de Culturele Dagen in Lissabon konden 
evenmin doorgang vinden. 
 
Vanaf half maart moesten we als Bestuur ineens alle bijeenkomsten cancelen. Pas in juni kon 
er weer wat en vierden we de verjaardag van de Club heel voorzichtig in kleine groepjes in de 
tuinen van verschillende leden.  
In de zomer waren er wat activiteiten voor kleine groepen. Vanaf september konden er weer 
lezingen worden georganiseerd, zij het voor een beperkt aantal leden tegelijk. Leden moesten 
zich van tevoren opgeven. Soms werd een lezing twee keer gehouden, gezien het aantal 
belangstellenden. 
Ook waren er diverse succesvolle koffieochtenden bij leden thuis, steeds met een klein aantal 
bezoekende leden. 
Vanaf half december kwam alles opnieuw stil te liggen door de tweede “lockdown”. 
 
Contact met de leden  
Het Bestuur heeft gedurende beide periodes van lockdown contact met de leden onderhouden 
door een maandelijks zgn Corona-bericht, naar een idee van en verzorgd door Riet Smits. 
Deze via mail verzonden berichten werden doorgaans met veel enthousiasme ontvangen en er 
werd door velen een bijdrage aan geleverd.  
Vanaf september kwamen er ook weer Bulletins uit omdat we vanaf die tijd weer iets konden 
organiseren, Deze Bulletins en de Corona-berichten waren maandenlang vrijwel de enige 
veilige mogelijkheden voor het Bestuur om iets te betekenen voor de leden.  
 
Drie leden overleden 
In december ontvielen ons twee heel dierbare leden. Op sinterklaasdag overleed Aleid van 
der Werff op 96-jarige leeftijd. Zij was 25 jaar lid van onze Club.  
Op 10 december overleed Margreet Graaff, bijna 96 jaar oud. Zij schreef vele gedichten en 
gaf ook verschillende dichtbundels uit. Enkele gedichten werden nog opgenomen in het 
Corona-bericht van december 2020. Zij heeft veel betekend voor de Club en de Club voor 
haar. 
Al veel eerder in het jaar, in februari overleed Sina Hofman. Zij leidde met bezieling de 
schilderclub en wordt zeer gemist. 
 
De voornemens voor 2020 
Van de verschillende voornemens die we vermeldden in het Jaarverslag van 2019, konden we 
er door Corona maar enkele realiseren: 
 
De Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari bestond niet uit een lunch, zoals jarenlang 
gebruikelijk, maar uit een korte inleiding van de voorzitter, een “luchtige” lezing en ten slotte 
een borrel met hapjes, vervaardigd door de leden van de Kookclub. 



 

 

Dit concept viel kennelijk in de smaak: liefst 84 leden waren aanwezig en de reacties na 
afloop waren positief. Het doel om veel meer leden te trekken dan voor een lunch werd 
behaald. De aanname van het Bestuur dat de leden niet zo veel behoefte hadden aan een lunch 
met elkaar, na het uitgebreide Kerstdiner enkele weken eerder, klopte kennelijk. 
 
Ook de aangekondigde enquête werd gehouden. Twee uitkomsten sprongen eruit: de meeste 
leden waren ervoor om de berichtgeving voortaan langs digitale weg te ontvangen en af te 
stappen van het gedrukte Bulletin. En verder werd gevraagd om nog eens goed te kijken naar 
de financiële reserve van de Club, die aan de hoge kant is en gevraagd werd naar een nuttige 
besteding van het “teveel”.  
Naar aanleiding van het eerste punt heeft het Bestuur besloten om met ingang van 1 juni 2021  
(datum ALV) alleen nog digitale Bulletins te versturen. Deze zullen worden verzorgd door 
Anneke Renkema. Marion van Assendelft die ruim 10 jaar lang de gedrukte versie van de 
Bulletins heeft verzorgd, treedt dan terug. Wèl zal zij Anneke nog ondersteunen. De Club is 
Marion enorm veel dank verschuldigd voor het samenstellen van ten minste 50 Bulletins.  
 
Naar aanleiding van het 2e punt heeft het Bestuur enkele stappen ondernomen die op de 
agenda van de ALV 2021 staan. 
 
Voor zover mogelijk werden een paar mini-excursies gehouden. Zo bezochten we begin juli 
met een beperkt gezelschap de prachtige tuinen van Willemijn van Gramsbergen en van 
Mariet Wieringa. Op 11 augustus was er de boottocht op het Zuidlaardermeer. Het was een 
snikhete dag maar door de wind was het varen een heerlijke verkoelende ervaring. Beide 
evenementen werden uitstekend georganiseerd door Trudy Steenhuis en de beide 
“tuinvrouwen”.  
 
Het voornemen om tot een nieuwe jumelage te komen, wilde - mede door het virus - niet 
vlotten. Contacten werden gelegd met Caen en met Keulen. Van de Club in Caen werd 
tijdenlang niets vernomen, pas kortgeleden was er weer mailcontact.  
Met beide clubs is afgesproken dat we nadat het virus zal zijn uitgewoed/bestreden,   
pogingen in het werk zullen stellen om als besturen over en weer bij elkaar op 
kennismakingsbezoek te gaan.  
 
Ook was het nauwelijks mogelijk om nieuwe leden aan te trekken daar wij hun geen 
kennismakingsmogelijkheden met onze Club konden bieden. Het aantal leden was aan het einde 
van 2020 opnieuw 160. Hopelijk biedt 2021 in het najaar weer de mogelijkheid om nieuwe 
leden aan te brengen.  
 
Het is overigens de ervaring van meerdere nieuwelingen dat zij zich tijdens bijeenkomsten 
wat ongemakkelijk voelen, zij voelen zich aan hun lot overgelaten, vrijwel niemand knoopt een 
praatje met hen aan. Bijna iedereen gaat tevoren en in de pauze in gesprek met bekenden.  
Het Bestuur roept een ieder en zeker ook de beide “aanbrengers” van nieuwe leden op, om de 
eerste maanden oog te hebben voor de introductie van het nieuwe lid binnen de club. Ook 
wordt overwogen om enkele leden te vragen als gastvrouw voor nieuwelingen op te treden 
gedurende het eerste jaar van hun lidmaatschap.  
 
De ALV 2020 



 

 

Aanvankelijk werd besloten om de ALV uit te stellen tot na de zomer (wettelijk toegestaan, 
ook al was dit besluit in strijd met de eigen statuten). Uiteindelijk hebben we, op dezelfde 
wijze als de Clubs in Amsterdam en Nijmegen, de vergadering digitaal gehouden. De leden 
kregen tijdig alle stukken thuis en konden daarop reageren.  
Op 1 september vergaderde het Bestuur en besprak de reacties. Daarvan werd een verslag 
opgesteld dat direct onder de leden werd verspreid met de mogelijkheid daarop desgewenst 
nog snel te reageren. Daarvan werd geen gebruik gemaakt en daarmee kwam het verslag na 
een week vast te staan.  
We namen tijdens die vergadering formeel afscheid van onze penningmeester Yvonne 
Reneman na een periode van 6 jaar. Zij heeft zich enorm ingezet voor de Club, niet alleen als 
penningmeester maar ook als organisator. Yvonne werd opgevolgd door Ineke Oenema.  
Jammer dat de leden niet met luid applaus van Yvonne afscheid konden nemen en Ineke 
verwelkomen! Gelukkig kon het Bestuur Yvonne nog wel “ uit eten” en Ineke “in eten”, tijdens 
een dinertje in Roden, zij het op 1,5 meter afstand van elkaar. Niet veel later gingen de 
restaurants weer dicht.  
 
Samenstelling en taakverdeling/aandachtsgebied is sinds 1 september 2020 als volgt: 
 
! Lilian Jeanty, vicevoorzitter en ledenadministratie  
! Riet Smits, secretaris  
! Ineke Oenema, penningmeester 
! Anneke Renkema, bulletin/website/foto’s 
! Gerda Steinz, lezingen 
! Trudy Steenhuis, evenementen 
! Gerdien Auf dem Brinke, voorzitter 
 
De Federatie  
In oktober vond er een Zoom-vergadering plaats. Bij die gelegenheid nam ons lid Janneke 
Feitsma afscheid als presidente van de Federatie. Zij werd opgevolgd door Bettine Polak en 
Madeleine Van der Vlist, ook lid van onze Club, werd benoemd tot vicepresidente. Melanie van 
Schipstal trad af als secretaris en voor haar in de plaats werd benoemd Cordelia Davies- 
Blackburn. In 2020 kwam de gezamenlijke website “in de lucht”, zie www.lyceumclub.nl 
 
Ten slotte 
Kort samengevat was het jaar 2020 voor iedereen een onwezenlijke ervaring. En het jaar 
2021 bood tot nu toe ook al geen mogelijkheden.  
We hopen dat medio 2021 de Club haar activiteiten kan hervatten, als we allemaal  
gevaccineerd zullen zijn. 
 
Namens het Bestuur, 
 
Gerdien Auf dem Brinke 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Overzicht lezingen  
 
 

7 -1 Tim Smeets  Het Openluchtmuseum Arnhem 
van oprichting tot anno 2020 

28-1 Saskia Goldschmidt  Over haar jeugd en over haar 
boek “Schokland” 

11-2 Saskia Goddijn  Scandinavische Kunst 

25-2 Mineke van Essen Over prof dr Bladergroen 

10-3 Paul van Reijen  Mozart en de Vrouwen 

8-9 Leo Delfgaauw De hemel in de beeldende kunst 

13-10 Anja Reenders  Gronings Goud, het verhaal van 
Groningen in een notendop 

3-11 Marion van Assendelft  Cursorische voordracht deel I 
over de beroemde veelzijdige 
kunstenaar Gian Lorenzo Bernini 
1598-1680 in Rome 

24-11  Cursorische voordracht deel II 

8-12 Paulien Miedema-De Vlieger Over haar werk op de trauma 
helikopter als lid van het Mobiel 
Medisch Team Lifeline 4 UMCG.  

 


