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Richtlijnen voor het contact tussen de Federatie en de Lyceumclubs  
  

Doel van deze richtlijnen  
Deze richtlijnen zijn bedoeld om de gang van zaken inzichtelijk te maken.  De regels zijn een 
hulpmiddel en behoren flexibel toegepast te worden. Onder aan iedere bladzijde staat de 
revisiedatum.  

Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs  
Hierna te noemen Federatie. De Federatie bestaat sinds 10 september 1930 en is gevestigd te 
Amsterdam. Dit staat vermeld in de Nederlandse Staatscourant van 14 mei 1940. Inschrijving 
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40535028.  
  

Statuten  
Statuten Federatie d.d. 15 juni 1994.  
De hier genoemde richtlijnen mogen niet in strijd zijn met de Statuten.  
Een exemplaar van de Statuten is verkrijgbaar bij de secretaris van de Federatie.  
  
De Statuten van de clubs dienen altijd in overeenstemming te zijn met die van de Federatie en de 
International Association of Lyceum Clubs (IALC) / Association Internationale des Lyceum Clubs 
(IALC).  

Reglement inzake de omgang met persoonsgegevens binnen de Federatie van 
Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs, zie Bijlage 6  
In het kader van de bepalingen in de privacywetgeving (AVG) die sinds 25 mei 2018 in Europa 
geldt heeft de Federatie een Reglement vastgesteld inzake de omgang met persoonsgegevens 
binnen de Federatie. Dit Reglement staat in de Bijlage 6 van deze Richtlijnen. 

 
Leden  
Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs. Hierna te noemen LC. In Nederland zijn drie LC's.  
-  de Nederlandse Vrouwenclub/Lyceumclub Amsterdam, opgericht 3 januari 1923                         
-  de Nijmeegse Vrouwenclub in Lyceumverband, opgericht 24 februari 1925  
-  de Groningsche Vrouwenclub Internationale Lyceumclub, opgericht 1 mei 1929.  
De respectievelijke e-mailadressen van de clubs zijn: amsterdam@lyceumclub.nl, 
nijmegen@lyceumclub.nl en groningen@lyceumclub.nl.  

International Association of Lyceum Clubs  
Hierna te noemen IALC. De IALC is een associatie van nationale lyceumclubs (Federaties). De 
IALC is gevestigd in Zwitserland. De internationale organisatie wordt bestuurd door een president 
en twee vicepresidenten (één voor het noordelijk en één voor het zuidelijk halfrond) en wordt 
bijgestaan door een secretaris en een penningmeester. Dit bestuur vormt samen met de 
federatiepresidenten het Bureau Central International, het BCI (algemeen bestuur). Aan dit 
bestuur zijn toegevoegd een archivaris (woonachtig in Zwitserland), de redacteur van het 
International Bulletin (woonachtig in Frankrijk), de voorzitter van de Congrescommissie van het 
komende Congres en de webmaster van de IALC-website (woonachtig in Australië). 
Het Congres wordt voorbereid door het BCI. De herziene Statuten zijn op het Congres 2007 in 
Lyon aangenomen en zijn geldig geworden op 31 juli 2007 en met amendementen aangenomen 
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op het Congres in Perth 2013. De Statuten kunnen worden gedownload van de internationale 
website.  
  
Website: Het websiteadres van de IALC is: www.lyceumclubs.org.  Het International Bulletin is te 
lezen op het open gedeelte van de website. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord (jaarlijks 
aan te passen door het BCI) kan men het beschermde deel van de site bekijken. Gebruikersnaam 
en wachtwoord zijn op te vragen bij de secretarissen van de clubs. Op deze website is ook een 
besloten gedeelte toegankelijk voor de presidenten van de Federaties. Hierin staan de verslagen 
van het BCI en de jaarverslagen van de International President, de vicepresidenten, de archivaris, 
de redacteur van het International Bulletin, de webmaster van de IALC-website en de Federaties. 
Deze wachtwoorden worden ieder jaar op 1 juli gewijzigd en tijdens de BCI-vergadering 
meegedeeld. 

Federatie                                                                                                                        
Doel                                                                                                                                                                 
De Federatie heeft ten doel om, met behoud van de volkomen zelfstandigheid van de LC's, de 
belangen van de LC's te behartigen en de LC's te vertegenwoordigen in de IALC  (Statuten, 
artikel 2, lid 2 en 3).  

 
Bestuur 
Het Federatiebestuur heeft vijf leden: een president, vicepresident, secretaris, penningmeester en 
een lid. Bij voorkeur komen 2 leden uit de club Amsterdam, 1 uit Nijmegen en 2 uit Groningen. 
De president komt bij voorkeur beurtelings uit Amsterdam, Nijmegen of Groningen. 
 
De Federatie zou graag de volgende kwalificaties zien voor een Federatiebestuurslid: 
• Goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van een Lyceumclub, bijv. door een (eerder) 

bestuurslidmaatschap in een van de clubs of lid van een commissie 
• Een duidelijk idee hebben wat de doelstellingen van de IALC inhouden 
• Enige internationale lyceumervaring hebben (jumelage uitwisseling, culturele dagen, 

Congresbezoek e.d.) 
• Een goede leesvaardigheid in één of meer van de lyceumtalen 
• Voor de president een behoorlijke spreekvaardigheid in ten minste het Engels. 
 
Bij een nieuw te benoemen bestuurslid wordt een kandidaat door het bestuur voorgedragen, in 
overleg met het bestuur van de club waar de kandidaat lid is. De leden van de 
Federatievergadering hebben de mogelijkheid tegenkandidaten voor te dragen.  
 
Website en e-mailadressen  
Het websiteadres van de Federatie is www.lyceumclub.nl. De e-mailadressen zijn: 
info@lyceumclub.nl: te gebruiken door de president, federatie@lyceumclub.nl: te gebruiken 
door de federatiesecretaris; amsterdam@lyceumclub.nl te gebruiken door de secretaris van 
club Amsterdam; nijmegen@lyceumclub.nl te gebruiken door de secretaris van club 
Nijmegen; groningen@lyceumclub.nl te gebruiken door de secretaris van club Groningen, 
webmanager@lyceumclub.nl te gebruiken door de webmanager. 
Alle documenten betreffende de Federatie staan op de website in het besloten gedeelte. De 
federatiesecretaris geeft aan de secretarissen van de drie Nederlandse Lyceumclubs door 
wanneer er nieuwe documenten op de website staan. 
Wachtwoorden zijn op te vragen bij de webmaster. 
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Algemene vergaderingen  
Doel  
Is het bevorderen van de onderlinge contacten. De uitwisseling van gegevens en ideeën. De 
vertegenwoordiging in de IALC regelen en bespreken. Tijdens iedere vergadering wordt het 
agendapunt BCI opgenomen. Tijdens de jaarvergadering de agenda, tijdens de 
najaarsvergadering het verslag.  
  

Frequentie  
Twee vergaderingen per jaar zo mogelijk, minimaal eenmaal per jaar.  (Statuten, artikel 9 lid 4 en 
5).  Bij voorkeur de jaarvergadering in maart/april en een najaarsvergadering.  Denk aan de 
schoolvakanties en de feestdagen bij het bepalen van de datum. 

 
Plaats en Tijd  
Plaats, gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en zo gekozen dat de reisafstand voor 
iedere Lyceumclub ongeveer gelijk is. Datum en tijd worden afgesproken in onderling overleg.  
Momenteel wordt er vergaderd in Hotel Wientjes in Zwolle. De Federatiebestuursvergadering 
wordt gehouden om 11.00 uur, en om 12.00 uur wordt gezamenlijk geluncht. Voor de 
Federatievergadering wordt in de middag een zaal gehuurd (van 13:30-15.30 uur).  
  

Uitnodiging  
Schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de LC’s tenminste veertien dagen van tevoren. (Statuten, 
artikel 9, lid10) samen met de machtigingsformulieren.  
  

Aanwezigen  
Het bestuur van de Federatie en van iedere LC vier vertegenwoordigers, bij voorkeur de 
president, secretaris, penningmeester en de vicepresident. Totaal aanwezig 5+12=17 personen. 
Bij verhindering kan een vervanger de plaats innemen.  
  

Afwezigheid  
Alle afmeldingen dienen tijdig en schriftelijk gedaan te worden bij de secretaris van het 
Federatiebestuur.  
  

Stemmen en machtigingen  
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen in een algemene vergadering waarin 
ten minste drie bestuursleden in persoon aanwezig zijn.  
In de Statuten staat dat iedere LC wordt vertegenwoordigd door vier leden. Ieder LC kan vier 
stemmen uitbrengen (Statuten, artikel 9, lid 2). Als een LC minder dan vier vertegenwoordigers 
afvaardigt, kan gebruik gemaakt worden van het machtigingsformulier. Een machtiging is dus een 
stem (Statuten, artikel 9, lid 3). 
 

Contributie  
De contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering. Deze gelden dienen ter bestrijding van 
de kosten van de Federatie en ter voldoening van de contributie aan de IALC. 
De contributie graag overmaken in het begin van het nieuwe kalenderjaar zodat de Federatie haar 
contributie aan de IALC in februari kan doen. Tijdens de vergadering van 5 april 2006 is met 
algemene stemmen besloten dat de contributie door de LC’s verschuldigd aan de Federatie vóór 
1 februari van dat jaar dient te zijn voldaan.  
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In de vergadering van 19 november 2018 is besloten dat de contributie per lid per 1 januari 2019 
€ 12, – per lid bedraagt. De bijdrage aan de IALC is per 1-1-2014 CHF 3, – of € 2.50 per lid 
(vastgesteld door de Internationale Raad in mei 2013 tijdens het Congres in Perth). 
De inkomsten van de IALC bestaan uit de contributie van de verschillende Federaties en enige 
rente-inkomsten. Daarnaast is er een heel klein inkomen uit het Carlin Legacy: een gift van een 
overleden Zwitsers lid. Tijdens het Congres in Perth is afgesproken dat eenmaal per drie jaar 
tijdens het internationale Congres max. CHF 1.000, – wordt uitgekeerd voor “een goede zaak” 
vrouwen betreffend en in overeenstemming met de doelstellingen, te kiezen door de 
organiserende club / Federatie. 
  

Kascommissie  
 De penningmeesters van twee LC's, anders dan de LC van de Federatiepenningmeester, hebben 

zitting in de kascommissie. Deze commissie wordt benoemd tijdens de jaarvergadering (Statuten, 
artikel 8, lid 9). 

  

 Reiskosten en verdere kosten  
De Federatie vergoedt de reiskosten van de Federatiebestuursleden. Daarnaast ontvangen de 
bestuursleden een vergoeding van € 45, – per jaar.  
De reiskosten van de afgevaardigden worden vergoed volgens de regels geldend in de 
desbetreffende LC.  
Koffiekosten tijdens de vergadering zijn voor rekening van de Federatie, lunchkosten voor eigen 
rekening.  

Afvaardigingen, vertegenwoordigingen  
Gedelegeerden naar het Congres van de IALC of de vergadering van het BCI  
De BCI-vergaderingen behoren door de federatiepresident te worden bijgewoond. Zij kan 
vervangen worden door een ander bestuurslid, bij voorkeur de vicepresident.  
Voor de vergadering van de Internationale Raad kunnen volgens de geldende Statuten drie 
gedelegeerden aangewezen worden. In de najaarsvergadering van 19 november 2018 is 
afgesproken dat de federatiepresident en twee leden, van verschillende clubs, worden 
afgevaardigd. Dit zijn bij voorkeur bestuursleden die regelmatig de Federatievergadering 
bijwonen of hebben bijgewoond. De gedelegeerden moeten twee maanden van tevoren bekend 
gemaakt worden aan de IALC. Dit betekent dat het besluit genomen moet worden in de eraan 
voorafgaande najaarsvergadering.   
De afvaardiging en de te vergoeden onkosten worden op de Federatievergadering besproken. In 
de Statuten van de Federatie staat dat de afvaardiging in de Jaarvergadering wordt besproken 
(artikel 9, lid 4d). Dat is niet mogelijk omdat de afvaardiging naar de vergadering van de 
Internationale Raad eerder doorgegeven moet worden aan het Internationaal Bestuur. De agenda 
van de vergadering van de Internationale Raad wordt besproken in de jaarvergadering van de 
Federatie.  
  
Reis- en verblijfkosten en entreegelden worden vergoed door de Federatie aan de 
federatiepresident of haar vervanger uit het door de Federatie gevormde Reisfonds (Statuten, 
artikel 7, lid 2).  
Entreegelden en een evt. tegemoetkoming in de reiskosten (per Congres te bepalen) worden 
door de Federatie vergoed aan de twee andere gedelegeerden.  
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Congres   BCI 
 
    Brussel    2023 
2022  Rabat (Marokko) 
    Lissabon (geannuleerd)              2021 via Zoom 
                                 wegensCovid-19 
                                 Zürich (geannuleerd)              2020  via Zoom 
2019  Stockholm 
                                 Oulu, Finland   2018 
    Troyes, Parijs     2017 
2016   Amsterdam 
    Berlijn     2015 
    Florence    2014 
2013   Perth, Australië 
    Lausanne    2012 
    Stockholm    2011 
2010   Cyprus 
    Lissabon    2009 
    Groningen    2008 
2007  Lyon 
       Turku, Finland    2006 
    Berlijn     2005 
2004   Bazel 
    Stockholm   2003 
    Limoges    2002 
2001   Rotorua, Nieuw-Zeeland 
    Florence    2000 
    Edinburgh    1999 
1998   Rome 
1995   Helsinki 
1992   Melbourne 
 

Vertegenwoordiging van het Federatiebestuur in Nederland  
De president of haar vervanger zal op uitnodiging graag aanwezig zijn bij bijzondere 
gebeurtenissen in de LC's.  
Bijzondere gebeurtenissen kunnen zijn: verjaardagen, lustra, kerstvieringen of 
nieuwjaarsreceptie/lunch, contacten met zusterclubs, e.d. 
  

Culturele dagen IALC/BCI  
Meestal worden er jaarlijks culturele dagen georganiseerd op het noordelijk halfrond. Deelname 
door de federatiepresident is wenselijk. Kosten worden niet vergoed. Deelname door leden van 
de Lyceumclubs wordt toegejuicht.  
  

Culturele dagen  
2022  Geen Culturele dagen i.v.m. het Congres in Rabat (Marokko) 
2021 Lissabon geannuleerd vanwege Covid-19 
2020 Lissabon geannuleerd vanwege Covid-19 
2019 Geen Culturele dagen i.v.m. het Congres in Stockholm 
2018     Oulu 
2017     Parijs 
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2016     Geen Culturele dagen i.v.m. het Congres in Amsterdam 
2015     Berlijn 
2014     Florence  
2014     Philadelphia nodigt zusterclub Parijs uit. Ieder ander is welkom  
2013     Geen Culturele dagen i.v.m. Congres in Perth  
2012     Lausanne 
2011     Moskou  
2010     Geen Culturele dagen i.v.m. Congres in Limassol  
2009     Lissabon  
2008     Philadelphia  
2007     Geen Culturele dagen i.v.m. Congres in Lyon  
2006     Turku, Finland  
2005     Berlijn 
2004     Geen Culturele dagen i.v.m. Congres in Bazel  
2003     Stockholm     
2002     Parijs  
2001     Geen Culturele dagen i.v.m. Congres in Rotorua 
2000     Ascona  
1999     Haarlem, georganiseerd door het bestuur van de Nederlandse Federatie. 24-26 september.  
                                                                                    

Informatieverwerking en -verstrekking                                                                       
Berichten van IALC/BCI                                                                                                                            
De federatiepresident zorgt met hulp van de secretaris dat stukken naar de Federatiebestuursleden en 
naar de Lyceumclubs gaan. 
 

Contact met de IALC/BCI                                                                                                                                         
De federatiepresident, lid van het BCI, verzorgt de contacten.  
 

LC-presidenten of vervangers                                                                                                     
De presidenten worden verzocht er zorg voor te dragen dat de informatie van en over IALC/BCI, 
bedoeld voor de LC-leden, zo snel mogelijk onder de aandacht van de leden gebracht wordt.  
De presidenten wordt gevraagd steeds de aandacht te vestigen op het internationale aspect van 
de Lyceumclubs.  
 

IALC-Congresverslagen en BCI-vergaderingenverslagen  
De vertegenwoordiger van de Federatie, meestal het BCI-lid, schrijft na afloop een verslag. Dit 
wordt verzonden naar de LC’s via de e-mail.  
De LC's worden verzocht dit verslag, al of niet in verkorte vorm, te plaatsen in de LC-bulletins.  
  

International Bulletin  
Het International Bulletin, dat sinds 1992 bestaat, verschijnt twee keer per jaar en is bedoeld voor 
alle leden. Sinds 2004 verschijnt het bulletin op de website in de drie voertalen. De clubs dragen 
zorg voor verspreiding onder de leden die daar prijs op stellen en niet de mogelijkheid hebben 
via de website de informatie te verkrijgen. Momenteel gaat het inzenden van de kopij als volgt:  
  
   Half januari/half juli  President van de aangewezen LC stuurt haar stuk 

aan de federatiepresident per e-mail. Regels voor 
het bulletin staan op de ‘presidential pages’ van 
de internationale website. 
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 Februari/augustus  Federatiepresident stuurt de door haar 
geredigeerde bijdrage (max. 300 woorden), na 
vertaling in de drie voertalen, naar de bulletin-
redacteur per e-mail. 

 Mei/oktober  Verschijnen van het voorjaarsnummer c.q. 
najaarsnummer. 

  
De federatiepresident neemt ruim de tijd voor het redigeren van het artikel en vraagt LC leden 
haar te helpen bij het vertalen in het Engels, Frans en Duits. Het is verstandig eraan te denken dat 
de berichten interessant moeten zijn voor de lezers in het buitenland. In een kort artikel kunnen 
slechts enkele aspecten behandeld worden. Voor de hand ligt aandacht te besteden aan 
lustrumvieringen, contactdagen, bezoeken van en aan zusterclubs, bijzondere tentoonstellingen 
of lezingen of speciale zaken uit de regio. De bijdrage mag niet langer zijn dan 300 woorden. 
Ervoor zorgen dat deze limiet niet overschreden wordt, anders kort de redactiecommissie zelf in!                                                                                                                                
 

Websitecommissie:  
De federatie websitecommissie, die de toegangen tot de e-mailadressen bijhoudt en die zorgt 
voor invulling van de website, bestaat uit: de website manager ondersteund door de president en 
de secretaris. 

 

Diversen  
Contactdag 
Deze dag wordt georganiseerd door de LC's en heeft als doel de leden van de LC's in Nederland 
met elkaar in contact te brengen. De organisatie van deze dag rouleert tussen de drie clubs.  
De organisatie van de contactdag is geen taak van de Federatie, wat niet wil zeggen dat de 
Federatie dit niet doen kan (zie: doel in de Statuten). Er moet echter in het oog gehouden 
worden dat het Federatiebestuur slechts uit vijf personen bestaat en dat de bestuursleden ver van 
elkaar wonen.  
  
Organisatie  
Als de datum van de contactdag rond de datum van de BCI-vergadering in Nederland valt, ligt 
het voor de hand de IALC-president uit te nodigen.  
  

Archief van de Federatie  
Er is niet veel archief. De secretaris houdt het archief bij. Zij verzamelt tegenwoordig de 
correspondentie e.d. ook digitaal. Tevens de stukken die per e-mail worden verspreid. 
 

Travelcards  
Zie Statutes International Association of Lyceum Clubs Article 6: 
"Members of Lyceum Clubs whose national Federation belongs to the International Association of 
Lyceum Clubs may ask to be received in the Lyceum Clubs of other countries.  
Lyceum Club members must be in possession of a valid Travel Card when visiting a Lyceum Club 
in another country. Travel Cards are issued by a member’s Club and confirm the member’s 
identity and Lyceum membership. They are valid for six months. Permission for a longer visit must 
be renewed monthly with the Board of the host Club”.  
2002: De gewoonte is tot nu toe: Groningen geeft een introductiebrief mee. Amsterdam doet dit 
volgens bestaande standaardregels: het reizende lid bezoekt onder auspiciën van het bestuur van 
de club een buitenlandse club. Het lid krijgt daartoe een kaartje (visitekaart model) met het logo 
van de Amsterdamse club mee met vermelding van de naam en de te bezoeken club. De kaart 
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heeft een beperkte geldigheidsduur. Een voorbeeld van een Travelcard is te vinden bij de 
Richtlijnen van de IALC. 
 

Felicitaties en Condoleance Koninklijk Huis  
Bij overlijden van een regerend vorst en bij belangrijke gebeurtenissen van leden van het 
Koninklijk Huis kan de Federatie (bestuur en de LC's) een condoleance of felicitatiebrief schrijven.  
 

Lyceumclubspeldjes  
Nieuwe leden betalen niet voor een speldje daar de kosten hiervoor zijn inbegrepen in het 
entreegeld. 
Leden betalen voor een nieuw speldje (2017: € 7.50). 
De penningmeester van de Federatie betrekt de speldjes van de internationale penningmeester. 
De clubs kunnen de speldjes kopen bij de Federatiepenningmeester. 
Er zijn twee type speldjes. Een zilverkleurig en een goudkleurig speldje. Het gouden speldje 
wordt uitgereikt aan leden die 25 jaar Lyceumclublid zijn. Er bestaat geen aparte speld voor 
ereleden, deze kan naar eigen idee gemaakt worden. 
 

Het boekje “Lyceumclub”  
Dit boekje uit 1986 is uitverkocht. Sinds 2004 is op de website van de IALC de lezing te vinden 
over het ontstaan van de Lyceumclub, gehouden tijdens het Congres in Bazel door dr. Grace 
Brockington. Ook de geschiedenis van de clubs in een groot aantal landen staat intussen op de 
internationale website.  

 

Verbeteringen en aanvullingen  
De Richtlijnen worden herzien en aangevuld, zo vaak als de president of een andere bestuurslid 
dat nodig acht. 
 

Amsterdam, 8 november 2021 

 
B.C.P. Polak                           C.L. Davies-Blackburn  
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Bijlagen  
- Ledenaantal per club, per 1 januari van een jaar  
- Rooster van Aftreden  
- Lijst van presidenten  
- Lijst van vroegere bestuursleden  
- Lijst van bestuursleden IALC  
- Privacy Reglement Federatie 
   
 
Bijlage 1: Ledenaantal per Lyceumclub, per 1 januari van een jaar  
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Amsterdam 198 197 197 196 197 201 206 201 197 207 
Nijmegen 45 48 44 39 40 50 50 50 52 57 
Groningen 136 140 141 143 144 146 147 145 150 154 
Totaal 379 385 382 378 381 397 403 396 399 418 

           
 
 
  2015  2016 2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 

Amsterdam    200    171 157   160  154  152   150    
Nijmegen      56      62   62     64    69    68    67    
Groningen    161    172 164   170  165  160   160    
Totaal    417    405 383   394  388  380   377    
           

 
 

Bijlage 2: Rooster van Aftreden 
 

Naam                          Benoeming                             Herbenoeming/Aftreden  Aftreden   LC  

Henny Nijenhuis              2019    2022   Groningen  

Bettine Polak 2019    2022   Amsterdam  

Marianne v.d. Kamp        2019    2022   Nijmegen 

Cordelia Davies               2020    2023   Amsterdam  

Madeleine v.d. Vlist         2020    2023   Groningen 

     

  
NB: Benoemingen geschieden bij voorkeur tijdens de algemene ledenvergadering  
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Bijlage 3: Lijst van presidenten Federatie (aanvullen)  
  
?? - 1981 Nell Bomli                                                                                  Amsterdam  
1981 - 1987 H.G. (Henny) Weert  Groningen  
1987 - 1990  G. (Grietje) Wink-Schoenmaker (1988) Amsterdam  
1990 - 1993  J. (Janny) Hesse-Hillenaar  Groningen  
1993 - 2002  I. (Isa) de la Fontaine Verwey – Le Grand (97,98)  Amsterdam  
2002 - 2005  C.M. (Cora) Labberté-Hoedemaker  Groningen  
2005 - 2007 E.T. (Eltje) Brill-Meijer  Groningen  
2007 - 2014  P.M. (Nelleke) van Bladeren-Viëtor  Amsterdam  
2014 - 2020 J.A. (Janneke) Feitsma-Wibbens  Groningen 
2020 -  B.C.P. (Bettine) Polak                                                                 Amsterdam
   

Bijlage 4: Lijst van vroegere bestuursleden (aanvullen)  
  
1987 - 1990 J. (Janny) Hesse-Hillenaar (88)  vicepresident  Groningen  
1990  - 1993  I. (Isa) de la Fontaine Verwey-Le Grand vicepresident  Amsterdam  
1993  - 1996  A.G.G. (Anneke) Koopmans-Criens  vicepresident  Groningen  
1996 - 1998  T. (Teuntje) de Vries Robles-de Vries  vicepresident  Groningen  
1998 - 2002  E. (Erna) Unger  vicepresident  Groningen  
2002 - 2005  G. (Guurtje) Wink-Schoenmaker  vicepresident  Amsterdam  
2005 - 2007  C.M.T. (Tineke) Bader-Heemskerk  vicepresident  Amsterdam  
2007 - 2010  L.H.M. (Lucie) Hosselet  vicepresident  Nijmegen  
2010 - 2013  J.A.M. (Hanneke) Hoek  vicepresident  Amsterdam  
2013 - 2019 B.M. (Birgit) Vroom-Dissen  vicepresident  Amsterdam 
2019    -  2020 B.C.P. (Bettine) Polak   vicepresident Amsterdam 
2020 -  M.F. (Madeleine) van der Vliest-Diehl  vicepresident.            Groningen 
  
1978 - 1986  S. (Sietzke) Huysinga-Reichard  secretaris  Groningen  
1986 - 1991  W.L.C. (Wilhelmina) Monhemius (88)  secretaris  Nijmegen  
1991- - 1995  M. P. (Maria Petronella) Bröcker  secretaris  Amsterdam  
1995 - 2000  J. (Jenny) Groot-Kluun (97)  secretaris  Amsterdam 
2001 - 2002  G.H. (Ineke) Hoefnagels-Hoekzema  secretaris  Amsterdam 
2001 - 2007  Z. (Suzanne) Postma-van der Broek  secretaris  Amsterdam  
2007 - 2014  E.I. (Ineke) Moes-Bergman  secretaris  Groningen  
2014 - 2015 W.E.A.M. (Willemijn) Jansen  secretaris  Amsterdam  
2015    -    2020           M.B.L.M. (Melanie) van Schipstal-Vroom  secretaris                 Amsterdam 
2020 -           C.L. (Cordelia) Davies-Blackburn  secretaris        Amsterdam
   
1980 -    1985          A. H. Reichart                                            penningmeester.     Amsterdam 
1985 - 1991  J.M.G.A. (Joke) Smits (88)  penningmeester  Amsterdam  
1991 - 1998 M.M.H. (Miek) Weebers (97)  penningmeester  Nijmegen  
1998 - 1999  L. (Leny) van Megen-Fikkers  penningmeester    
2001 - 2007 Y.M.T. (Yvonne) Reneman-Berbee  penningmeester  Groningen  
2007 - 2013 A.W. (Anna) Wever-Burema  penningmeester  Groningen  
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2013 - 2019 I.A. (Irene) Hagel-Freijer  penningmeester.      Groningen  
2019     -  H.M. (Henny) Nijenhuis-Kooman              penningmeester        Groningen        
   
             -    1995         T. (Teuntje) de Vries Robles-de Vries  algemeen lid          Groningen  
 - 1996 E.J.M. (Lore) Hucklenbruch-Bernhold algemeen lid  Groningen  
 - 1998  E.M.G.L. (Erna) Unger-Brok  algemeen lid  Groningen  
2001-  2004  M.M.H. (Miek) Weebers  algemeen lid  Nijmegen  
2004 - 2007  L.H.M. (Lucie) Hosselet  algemeen lid  Nijmegen  
2007 - 2010  J.A.M. (Hanneke) Hoek  algemeen lid  Amsterdam  
2010 - 2016 A.M.J. (Bep) Huisman-Thebes algemeen lid Nijmegen  
2016     -   2019          G.C. (Guusje) van Rijn                                algemeen lid              Nijmegen 
2019 -  M. (Marianne) van de Kamp-Struik algemeen lid.             Nijmegen 
 

Bijlage 5: Lijst van Nederlandse bestuursleden in de IALC  
 

1981 -    1984          P.W. (Nell) Bomli    President        Amsterdam  
2007 - 2013  E.J. (Eltje) Brill-Meijer  President  Groningen  
2007 -  2010  Z. (Suzanne) Postma-v.d. Broek  Secretary  Amsterdam  
2007 - 2013  A.C.M. (Agnes) Buijten-Leusen  Treasurer  Amsterdam  
2010 -  2013  E. (Els) Schijfsma-Smit Sibinga  Secretary  Groningen 
 
Bijlage 6: Reglement inzake de omgang met de persoonsgegevens binnen de Federatie van 
Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs   
 
Het bestuur van de Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs, 
hierna te noemen de Federatie, gelet op: 

- De bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te 
noemen AVG; 

- De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te 
noemen de Uitvoeringswet; 

- De noodzaak de leden van de Federatie te informeren over de omgang met 
persoonsgegevens; 

heeft het volgende reglement vastgesteld: 
 

1. Begripsbepalingen 
In deze gedragscode wordt verstaan onder: 
a. de algemene vergadering: de Algemene Vergadering van de Federatie; 
b. het bestuur: het Bestuur van de Federatie; 
c. de betrokkene, degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; 
d. Federatie: Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs; 
e. leden: de Lyceumclubs gevestigd in Amsterdam, Groningen en Nijmegen, 

vertegenwoordigd in de Federatie door hun besturen; 
f. oud-leden: leden die het bestuur van de Federatie of het bestuur van de Lyceumclubs te 

Amsterdam, Groningen of Nijmegen verlaten hebben; 
g. de ledenadministratie: de administratie van de persoonsgegevens van de bestuursleden 

van de Federatie en de bestuursleden van de Lyceumclubs in Amsterdam, Groningen en 
Nijmegen; 
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h. persoonsgegevens: gegevens van de bestuursleden van de Federatie en van de 
Lyceumclubs; 

i. de ledenlijst: een lijst gerangschikt op bestuursleden van de Federatie en de 
bestuursleden van de Lyceumclubs te Amsterdam, Groningen en Nijmegen; 

j. de archiefadministratie: de administratie van persoonsgegevens van leden en oud-leden 
van het bestuur van de Federatie en van de besturen van de ledenclubs; 

k. de Internationale Associatie van Lyceumclubs: IALC; 
l. het Bureau Central International [BCI]: wordt gevormd door het Internationaal Bestuur en 

de federatiepresidenten; 
m. functionaris gegevensbescherming: de secretaris van de Federatie. 

 
 

2. Verantwoordelijke  
Het bestuur is de verantwoordelijke in de zin van de AVG en de Uitvoeringswet. 
 
 

3. Reglement omgang persoonsgegevens 
Het reglement is zowel van toepassing op de geautomatiseerde als op de handmatige 
verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Federatie. 
 

4. Doeleinden 
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op 
zorgvuldige, veilige en rechtmatige wijze verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen voor 
de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een 
manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.  
De doeleinden zijn: 

- Het voeren van een efficiënte en effectieve ledenadministratie ten behoeve van de 
Federatie. 

- Het voeren van een efficiënte en effectieve archiefadministratie ten behoeve van de 
Federatie. 

- Voor het doen van betalingen zijn de bankrekeningnummers bekend. 
Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 
verwerkt – toereikend en ter zake zijn. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of 
verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is. 
 

5. Verwerking van persoonsgegevens 
Onder verwerking door de Federatie vallen in ieder geval: 

- Activiteiten die gelet op de doelstellingen van de Federatie noodzakelijk zijn of die door de 
Algemene Vergadering zijn goedgekeurd; 

- Het berekenen, vastleggen en innen van de financiële bijdragen zoals vastgelegd in artikel 8 
van de Statuten van de Federatie; 

- Verzamelen, vastleggen of ordenen; 
- Opvragen, raadplegen of gebruiken ten behoeve van de voortgang; 
- Verstrekken, verspreiden of enige andere vorm van ter beschikking stellen; 
- Samenbrengen of met elkaar in verband brengen in Ledenlijsten en overzichten; 
- Afschermen [op website], uitwissen, vernietigen of archiveren; 
- Het verrichten van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek. 
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De Federatie zorgt ervoor dat de persoonsgegevens juist zijn en niet overmatig veel in het 
licht van de verwerking, voordat ze verwerkt worden. De verwerkers moeten weten wat hun 
verantwoordelijkheden zijn en hoe zorgvuldig ze moeten omgaan met de 
persoonsgegevens. De persoonsgegevens moeten niet kunnen worden ingezien of 
gewijzigd door iemand die niet daartoe bevoegd is.  
 
Persoonsgegevens mogen niet doorgegeven worden naar niet onder de Internationale 
Associatie van Lyceumclubs [IALC] vallende organisaties buiten de EU. Onder doorgifte 
wordt ook verstaan het opslaan [b.v. in de Cloud], of het ter beschikking stellen aan andere 
dan de eigen IALC-organisatie buiten de EU. Hieronder valt niet het via internet zichtbaar 
maken van persoonsgegevens buiten de EU. 
 
Niemand mag de persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. 
 
 

6. Ledenadministratie 
In de ledenadministratie van de Federatie worden niet meer dan de volgende 
persoonsgegevens verwerkt: 

- Achternaam, volledige voornaam en titel van alle bestuursleden van de Federatie en van de 
bestuursleden van de ledenclubs; 

- Achternaam, volledige voornaam en titel van de bestuursleden van de IALC, de 
internationaal archivaris, de redacteur van het International Bulletin, de webmaster van de 
IALC-website, de leden van de BCI en de presidenten van de Lyceumclubs aangesloten bij 
de IALC; 

- Hun adresgegevens [straat, huisnummers, postcode, woonplaats]; 
- Hun telefoonnummer[s]; 
- Hun e-mailadressen; 
- Hun bankgegevens voor zover nodig voor het voldoen van bijdragen aan de IALC en voor 

het doen van betalingen aan de Federatiebestuursleden en de bestuursleden van de 
ledenclubs. 
 
Betrokkenen worden geïnformeerd over de verwerking van de eigen persoonsgegevens 
door de Federatie. Het moment van informeren en de manier waarop wordt bepaald door 
de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld. 
 
Betrokkenen hebben het recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. Zij hebben recht 
op een volledig overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Ook wordt inzage gegeven 
in de herkomst van de gegevens, de ontvanger van de gegevens en de doelen van de 
verwerking van de persoonsgegevens. 
Naast het recht op inzage hebben betrokkenen recht op correctie, aanvullen, verwijderen of 
afschermen van de eigen persoonsgegevens. Aan dergelijke verzoeken moet in ieder geval 
worden voldaan als de persoonsgegevens onjuist zijn of onvolledig voor het doel waarvoor 
zij worden verwerkt. 
Betrokkenen hebben de mogelijkheid zich te verzetten tegen het gebruik van de eigen 
persoonsgegevens. De Federatie mag de gegevens dan niet meer gebruiken.  
Het bewaren van persoonsgegevens is toegestaan zolang dit nodig is voor verwerking. 
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7. Verwijdering van persoonsgegevens, overbrenging naar archiefadministratie 
- De persoonsgegevens worden uit de ledenadministratie verwijderd na het beëindigen van 

het bestuurslidmaatschap van de Federatie of van het bestuurslidmaatschap van de 
ledenclub van de betrokkene, met in achtneming van de wettelijke termijnen. 

- Na de beëindiging van het lidmaatschap worden gegevens overgebracht naar de 
archiefadministratie. 

- In de archiefadministratie worden de achternaam, volledige voornamen en titel van 
betrokkene genoemd. 

- Van de bestuursleden van de Federatie wordt hun functie en hun zittingstermijn [met 
jaartallen] vermeld in de archiefadministratie.  
 

8. Verplichtingen 
- De Federatie legt alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om 

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. Deze maatregelen zijn, rekening houdend met de stand der techniek en de 
kosten van de tenuitvoerlegging, gericht op een passend beveiligingsniveau, gelet op de 
risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

- Binnen 72 uur nadat zich een ernstig datalek heeft voorgedaan doet de Federatie hiervan 
melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens [AP]. Een datalek is een inbreuk op de 
beveiliging, die flinke nadelige gevolgen kan hebben voor betrokkenen, dan wel voor de 
bescherming van persoonsgegevens. 

- De secretaris van de Federatie is als functionaris gegevensbescherming aanspreekpunt voor 
alle gelegenheden verband houdend met de bescherming persoonsgegevens. Haar taken 
zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bevorderen van bewustwording en optreden als 
contactpersoon richting AP. 
 

9. Onvoorzien 
In gevallen, waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de Federatie, 
zo mogelijk na instemming van de Algemene Ledenvergadering. In spoedeisende gevallen, 
waarin niet gewacht kan worden op de instemming van de Algemene Vergadering, 
informeert het Bestuur van de Federatie de Algemene Ledenvergadering achteraf. 
 

10. Samenvatting 
- Persoonsgegevens vertrouwelijk en integer behandelen. 
- Niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig. 
- Motiveren en vastleggen wat je doet. 
- Uitleggen waarom persoonsgegevens worden verwerkt en transparant zijn daarbij. 
- Weten wanneer persoonsgegevens mogen worden gedeeld met derden. 
- Verantwoord omgaan met wachtwoorden. 
- Risico’s onderkennen van email, internet en sociale media. 
- Verantwoord omgaan met mobiele faciliteiten. 
- Melding maken van beveiligingsincidenten. 

 
11. Citeertitel 

Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement Federatie van Nederlandse 
Lyceumclubs Internationale Lyceumclubs”. 
 


