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Nederlandse Vrouwenclub / Lyceumclub Amsterdam  
aangesloten bij de International Association of Lyceum Clubs  

  
  

 
  
JAARVERSLAG 2020 
 
In 2020 werden wij onaangenaam verrast door de komst van het Covid-19 virus en de regelingen die 
het samen komen van onze leden sterk bemoeilijkten. Met initiatieven van het bestuur, O&O, Re-
dactiecommissie, Ledenadministratie, Sympathiecommissie en vele leden, hebben wij toch onze ver-
bondenheid kunnen behouden en hebben geleerd met elkaar te communiceren met nieuw aange-
leerde technische hulpmiddelen. De Algemene Ledenvergadering werd vanwege de Corona maatre-
gelen digitaal gehouden. 
 
Op landelijk en internationaal niveau zijn veel initiatieven ontwikkeld, die helaas veelal uitgesteld 
moesten worden. De contacten met LC Groningen en Nijmegen, met onze jumelage partners Bre-
tagne en met de IALC hebben de beperkingen goed doorstaan. De voorbereidingen voor ons 100 
jaar bestaan in 2023 zijn in volle gang. De locaties zijn gereserveerd. Het contract voor het schrijven 
van het jubileum boek is getekend. 
  
Bestuur  
Er was geen verandering in de samenstelling van het bestuur, dat bestaat uit Bettine Polak, presi-
dent; Saskia Simonis, vicepresident en tweede penningmeester; Mia Moolenbeek, 1e secretaris; Ems 
Magnus 2e secretaris; Anna Martin-Borrego 1e penningmeester; Heleen Stevens-Hardeman, lid en 
ledenadministratie; Margriet Ankersmit, lid.  Er werd maandelijks, eerst na de lunchlezingen en later 
per zoom, vergaderd. Veel werd nagedacht hoe contact te houden met de leden, o.a. met belrondes 
en bezoekjes. Contact met de commissies vond voornamelijk per zoom of telefoon plaats.  
 
Belangrijk blijft de toekomst van de Club en het aantrekkelijk maken voor nieuwe leden. Inbreng van 
leden wordt zeer geapprecieerd. 
 
De financiën staan er nog steeds goed voor en het jaar is met een positief saldo geëindigd. Een 
structurele, jaarlijkse bijdrage van de Stichting aan de Vereniging is in werking getreden. De Stichting 
assisteert ook in de kosten te maken voor het Lustrum, met name het Jubileum boek en de huur van 
de KIGC.   
 
In memoriam 
Wij memoreren dat ons erelid Riet Elzinga-Taggebrock in juli is overleden. Zij heeft veel voor de ver-
eniging betekend en allerlei functies vervuld: president van 1994-1998, bestuurslid Stichting Fonds, 
lid van O&O en lid van de handwerkclub.  
 
Afscheid Erelid 
Ook van een ander erelid hebben wij helaas afscheid moeten nemen: Petry Heukels-Brons; zij wordt 
in een tehuis verpleegd en is helaas niet meer in staat contact met ons te houden en haar lidmaat-
schap is overeenkomstig de wens van de familie beëindigd. Petry was lid sinds 1985. Zij heeft een 
indrukwekkende staat van dienst. Zij was bestuurslid van 1993-1999; penningmeester van de Stich-
ting Fonds NVC t/m april 1999; lid van het Sympathiefonds van 2001 tot 2009; Erelid vanaf april 
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2009 en ontving haar Gouden clubspeld tijdens ALV 2010. We zijn haar veel dank voor haar enorme 
inzet verschuldigd. Onze oudere leden denken met plezier aan die vroegere tijd met haar terug. 
 
Evenementen  
Hoogtepunten voor het clubleven zijn de lunchlezingen, evenementen en jaarlijks terugkomende 
feestelijke bijeenkomsten. Wij hebben het dit jaar met veel minder moeten doen. O&O heeft ge-
tracht zo creatief mogelijk nog het een en ander te organiseren met inachtneming van de regels van 
de overheid en het RIVM.  
 
Het jaar werd geopend met de viering van de 97ste verjaardag van de Club op 4 januari. De goed be-
zochte Nieuwjaarsreceptie volgde op 9 januari met na afloop een geanimeerd diner.  
 
In januari en februari vonden lunchlezingen plaats in de KIGC. In maart ging het land min of meer 
dicht om verspreiding van het virus te voorkomen. 
Een opleving vond plaats in september, en konden wij de Opening van het Seizoen vieren in het Ro-
sarium, in het Amstelpark. Een zeer geanimeerde borrel, met stralende zon, zodat wij met 70 leden 
op 1.5m afstand konden genieten van het weerzien met elkaar. 
 
Lunchlezingen werden uitgesteld, tot er werd besloten deze per zoom aan te bieden. De eerste vond 
plaats in November – prof. Lamers “Samen op reis door het Heelal: van de aarde tot de oerknal”. Vijf 
en dertig leden deden mee. De lezing was opgenomen en staat op de website. 
 
Koffie inloop ochtenden, in 2018 geïnitieerd, werden voortgezet, voor zover mogelijk, zowel in Am-
sterdam als in Noord-Holland Noord, Haarlem en omstreken en het Gooi.  
  
Ledenadministratie  
Marina Kroon en Heleen Stevens-Hardeman voeren gezamenlijk het beheer van de ledenadministra-
tie. Het jaar 2020 begon met 152 leden en eindigde met 150 leden. Zeven nieuwe leden werden 
aangemeld, waarvan 4 nog moeten worden geïnstalleerd. Er waren 9 opzeggingen, voornamelijk 
vanwege leeftijd en gezondheidsreden. Gouden speldjes voor hun 25 jaar Lyceumclub lidmaatschap 
werden tijdens de Seizoensopening uitgereikt aan Greetje Kwak-Gerla en 
Marleen Chrisstoffels-Speelman. 
  
Federatie en IALC 
Melanie van Schipstal, voormalig secretaris van het Federatiebestuur, heeft samen met de webmas-
ter een Federatie website ontwikkeld (www.lyceumclub.nl) 
Bettine Polak en Cordelia Davies-Blackburn hebben zitting in het bestuur van de Federatie van Ne-
derlandse Lyceumclubs, gelieerd aan de “International Association of Lyceum Clubs” (IALC): Bettine 
Polak heeft eerst Birgit Vroom-Dissen opgevolgd als vicepresident en in 2020 Janneke Feitsma-Wib-
bens als president. Cordelia Davies heeft Melanie van Schipstal-Vroom opgevolgd als secretaris. Me-
lanie was secretaris sinds 2015. Zij blijft in functie als Federatie website coördinator. 
 
Jumelage  
De banden met onze zusterclub Bretagne-Noord werden per email en telefoon onderhouden, en 
een tegenbezoek aan Amsterdam is gepland voor voorjaar 2022. Contacten met LC Bordeaux zijn ge-
legd en van beide kanten wordt een jumelage toegejuicht.  
  
Donaties en giften  
Giften van elk €750.- werden uitgedeeld aan: De Nieuwe Kerk Amsterdam, gedenksteen Multatuli; 
De Groengrijs bus van de Vereniging Groengrijs, en Muziek in de huiskamer - Stichting Brentano: 
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projecten die door leden waren voorgesteld en getoetst door het bestuur, vervolgens tijdens de 
Jaarvergadering toegelicht en goedgekeurd.  
 
Sympathie Commissie  
Marianne Steger heeft velen gebeld, een kaartje gestuurd of een vrolijk bloemetje gebracht. Haar 
grote inzet wordt enorm gewaardeerd. 
  
Solidariteitsfonds Mevrouw J.A. Verschuijl-Veltman  
Er is in 2020 geen beroep op dit fonds gedaan. Constance Ruijter-Hendriks en Beks Oppers-Bosch 
beheren dit fonds. Het is de bedoeling dat dit fonds en het Sympathiefonds gaan fuseren. 
  
Commissie Ontwikkeling en Ontspanning (O&O)  
Hanneke Hoek heeft na een jarenlange ongelofelijke inzet O&O verlaten, maar blijft nog wel als advi-
seur achter de schermen aanwezig. Zij werd hartelijk bedankt voor haar inzet tijdens de Seizoens-
opening. De commissie telt 6 leden: Ems Magnus, Anneke Crietee, Ingrid Besem, Leonie van de Poll 
en Ardine Zoetmulder. Zij nodigen sprekers uit voor de lunchlezingen, en organiseren de tijdelijke 
overgang naar zoom lezingen.  Animo voor de bijeenkomsten in de KIGC in januari en februari was 
groot, met de aanwezigheid van zo’n 80 leden.   
  
Daarnaast organiseerde O&O een aantal culturele evenementen wanneer dat toegestaan was dit 
jaar, en attendeerde op een stroom aan interessante voorstellingen, lezingen, films en voorstellin-
gen die per computer/tablet/telefoon konden worden gevolgd. Grootste belangstelling dit jaar was 
voor het gezamenlijk wandelen. Er werd veel creativiteit en inventiviteit gevraagd om dit jaar nog 
iedere maand voor activiteiten te zorgen. 
  
Redactiecommissie  
Het Mededelingenblad (MB) is de basis van de activiteiten van de Club en bestaat uit teksten en 
foto’s aangeleverd door bestuur, O&O, leden en commissies.  Het verschijnt 6x per jaar en wordt 
voornamelijk digitaal verspreid. Verspreiding wordt verzorgd door de Ledenadministratie. Het MB is 
ook op de website te lezen. De Redactiecommissie, bestaand uit Rosemarie Cremers en Elly Leijen-
aar, en later versterkt met Gaby van Meerwijk, werkt nauw samen met de commissie O&O welke 
commissies gezamenlijk vergaderen. 
 
Websitecommissie   
Melanie van Schipstal heeft de verantwoordelijkheid voor de website overgenomen van Margie 
Wille. Margie werd bij de Seizoensopening hartelijk bedankt voor haar enorme inzet bij het ontwik-
kelen, gebruiksvriendelijk maken en het moderniseren van de website, samen met de webmaster. 
Ook heeft zij veel leden op weg geholpen bij het gebruik maken van de website. Melanie heeft, op 
haar beurt, verdere lezers-vriendelijke veranderingen doorgevoerd en zorgt ervoor dat de informatie 
up-to-date is. Visuele jaarverslagen en opgenomen zoom-lezingen staan ook op de website. Leden 
worden opgeroepen om de website vaker te bezoeken. Indien technische hulp nodig is, kan Melanie 
advies geven. 
 
Archiefcommissie  
De archiefcommissie is actief begonnen om archiefstukken vanaf 2011 op te sporen en te archive-
ren. De leden zijn Bettine Polak, Margriet Ankersmit, Netty Heimeriks, Christel van Boheemen-Saef, 
en Margreeth Pop. De archiefstukken van de club tot 2011 zijn geïnventariseerd en ondergebracht 
bij het Stadsarchief Amsterdam: dit archief is grotendeels gedigitaliseerd te raadplegen. 
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Lustrumcommissie 
Deze commissie bereidt een feestelijke viering van het Eeuwfeest op 28 januari 2023 voor. Leden 
zijn Saskia Simonis, Anna Martin, Ems Magnus, Hanneke Hoek, Mia Moolenbeek, Denise Haesen en 
Marianne Steger. Het contract tot het schrijven van het eeuwfeestboek werd in juni ondertekend 
met Els Kloek, historica en Marloes Huiskamp, kunsthistorica. De locaties voor het dag- en avondpro-
gramma zijn gereserveerd. 
  
Bridgeclub  
De bridgeclub kon helaas niet samenkomen tijdens deze Corona periode. De Bridgeclub kijkt ernaar 
uit het bridgen in 2021 op een veilig moment weer op te starten.  
  
Leeskringen  
Er zijn 2 Nederlandse leeskringen (onder leiding van resp. Cordelia Davies en Marjan Minderhoud-
Sweers), een Engelse (Annemarijke van Wooldrik), een Duitse (Marianne Cense, vanaf mei Luuk van 
Weert) en een Franse (Dorette Schilte-Ouwehand en Juliette Nijenhuis-Wildervanck) kring, die ieder 
gemiddeld 6 maal per jaar bijeenkomen. De bijeenkomsten worden bij een lid thuis gehouden. Vaak 
wordt de kring geleid door een professionele begeleider/ster.  Ook hier werden veel van de bijeen-
komsten uitgesteld. 
  
Vertrouwenspersoon  
In 2018 werd de functie van vertrouwenspersoon door het Bestuur ingesteld, vervuld door Els van 
den Berg - van der Meulen. In 2020 werd geen beroep op haar gedaan. 
 
Conclusie  
Zoals Wim Kan in 1966 al zong: “’t Was me ’t jaartje wel, lieve mensen” zullen wij clubjaar 2020 niet 
snel vergeten. Weer bleek overduidelijk hoeveel wij gesteld zijn op de Club en hoezeer wij het per-
soonlijke contact missen. Toch hebben wij het jaar positief doorstaan, door met andere communica-
tiemiddelen contact te onderhouden, en elkaar te bellen, kaartjes sturen, of een bloemetje. Er werd 
veel gewandeld om in de frisse buitenlucht toch elkaar in kleine groepjes te zien. Ook hebben veel 
leden zich de digitale technieken eigen gemaakt. 
In december bood het bestuur alle leden een boekje aan – Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk van Ste-
fan Bollmann als geste en vervanging van de afgelaste Kerstviering en eindejaars High-Tea. Dit ge-
baar werd alom op prijs gesteld. Een positief einde van dit vreemde jaar. 
 
 
 
Getekend Mia Moolenbeek en Ems Magnus, secretarissen  
1 april 2021 
  
  
Overzicht lezingen in 2020   
januari – Orgaandonatie en de nieuwe Donorwet door Mevrouw Dorry Engelmann 
februari – Cyprus – Eiland in Beweging door Prof. dr. Ruurd Binnert Halbertsma 
november – Samen op reis door het Heelal: van de aarde tot de oerknal door Prof. Henny Lamers 
 
NB: Het visuele jaarverslag is te zien op de website. 


