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Notulen van de najaarsvergadering van de Federatie 

op maandag 8 november 2021 via Zoom om 13.30 uur 
 
 
 
 
Aanwezig: 
 
 
Federatie: 
Mevr. B.C.P. Polak (Bettine) president 
 M.F. van der Vlist-Diehl (Madeleine) vice-president  

 C.L. Davies-Blackburn (Cordelia)  secretaris 
 H.M. Nijenhuis-Kooman (Henny) penningmeester 
 M. van de Kamp-Struik (Marianne) lid 
 
Lyceumclub Amsterdam: 
Mevr.   
 M.L. van Weert-Waltman (Luuk)   vice-president/2de penningmeester 
 A. Martin Borrego (Anna)    penningmeester 
            R. Leijenaar (Elly)     eerste secretaris 
      
Lyceumclub Nijmegen: 
Mevr.  M.P. Koeneman-Broersen (Ria)   voorzitter 
           J.M.H.W. Reijers (Annette)    vicevoorzitter 
 F.M.J. van Doornmalen (Francien)    secretaris 
 L.C.A. van Dijk-van der Est (Leonore)  penningmeester 
  
Lyceumclub Groningen: 
Mevr.  L. Jeanty (Lilian) president 
            M.W. Smits-Hoenderken (Riet) secretaris 
 A. Renkema (Anneke) lid 
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1.   Opening door de president en mededelingen 
De president, Bettine Polak, opent de vergadering om 13.30 uur en heet iedereen welkom.  Omdat er 
nieuwe bestuursleden zijn geven alle aanwezigen een korte toelichting over hun achtergrond.   
Bettine doet een mededeling van de websitemanager dat er slechts twee bestuursleden van LC Groningen 
zich hebben aangemeld voor de Federatie website.  Om met elkaar te communiceren via de website is het 
belangrijk dat alle bestuursleden zich aanmelden.  Alle vergaderstukken (zullen) staan op het besloten 
gedeelte van de website. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen opmerkingen over de agenda.    
 

3. Notulen Jaarvergadering 5 juli 2021 
Francien van Doormalen (secretaris LC Nijmegen) heeft één opmerking over punt 8.  Daarin staat dat Els 
in Nijmegen bezig is met de lezingen op de website te zetten.  Dat moet zijn: ‘aankondiging van activiteiten 
op de website komt’ maar niet de lezingen. 
  

4. Ingekomen en uitgaande stukken 
Geen opmerkingen.  Bettine bedankt Cordelia Davies (secretaris Federatie) voor de condoléance brief aan 
Marilyn Mackinder (international VP Zuidelijk halfrond) na het overlijden van haar echtgenoot. 
    

5. BCI 
- Notulen laatste vergadering op de IALC-site en alleen toegankelijk voor BCI-leden. Bettine heeft een 

korte samenvatting van gemaakt, er zijn geen opmerkingen. In Bretagne is een nieuwe club opgericht, 
genaamd Emeraude, in de buurt van St. Malo. Daar wonen een paar club leden van LC Bretagne Nord, 
maar veel van de leden van de nieuwe opgerichte club hebben een tweede huis in de buurt en hebben 
zowel een lidmaatschap daar als elders (Parijs). Dat is toegestaan in hun statuten. De dames betalen een 
aangepaste contributie maar er wordt eenmaal afdracht betaald aan de IALC (International Association 
of Lyceum Clubs). Bettine merkt op dat aldus meer clubs snel opgericht kunnen worden. Volgens de 
statuten is dat niet mogelijk in Amsterdam. Er volgt een discussie of zoiets van toepassing in Nederland 
zou zijn maar de aanwezigen vinden van niet. Anna Martin (penningmeester LC Amsterdam) voegt 
eraan toe dat de afstanden in Nederland veel kleiner zijn dan in Frankrijk. Bettine wil dit punt alleen 
melden en vertelt dat de vorige president van LC Groningen lid wordt van de LC Amsterdam terwijl zij 
haar lidmaatschap van LC Groningen voorlopig blijft houden.  

- Andere punten van discussie bij de BCI-vergadering waren de verjonging van de clubs en de PR. De 
Federatie President in Frankrijk heeft aangeraden om in iedere club een PR functionaris te benoemen.  
Daarna wordt er over ‘flyers’ gediscussieerd, zowel per club als voor de Federatie. Bettine herhaalt dat 
voor nieuwe leden bij LC Amsterdam een brochure bestaat met informatie over o.a. het ontstaan en de 
geschiedenis van de Lyceumclubs. Die brochure zou als voorbeeld gebruikt kunnen worden voor 
verdere verspreiding onder vrienden die binnenkort met pensioen gaan e.d.  Commentaar van Riet 
Smits (secretaris LC Groningen): volgens internationaal advies moeten de clubs niet te groot zijn.  
Groningen en Amsterdam zijn grote clubs en LC Groningen kan zich niet permitteren om veel nieuwe 
leden aan te trekken.  Bettine antwoordt dat er nieuwe clubs in de buurt opgericht zouden kunnen 
worden, en meer (kleinere) clubs is ook het streven van de Internationale President. Lilian Jeanty 
(President LC Groningen) vertelt dat in Groningen over de flyers gesproken is en dat een beslissing in 
de volgende bestuursvergadering wordt genomen.  Er zijn geen verdere opmerkingen over het BCI-
verslag.  

- Luuk van Weert (vicepresident LC Amsterdam) vraagt naar de mogelijkheid om tijdens een reis in het 
buitenland contact te kunnen opnemen met een club in dat land.  In Amsterdam bestaan ‘travelcards’ 
die juist voor dat doel bestemd zijn.  Bezoeken aan andere clubs worden altijd zeer toegejuicht. Het 
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bezoeken van andere Nederlandse clubs is nu vergemakkelijkt door gebruik te maken van de website.  
Daarvoor is een dubbellidmaatschap niet nodig.   

- Bettine gaat haar verslag van de BCI-bijeenkomst aan alle drie clubs aanbieden ter publicatie in het 
Mededelingenblad om het internationale aspect van de Lyceumclubs te benadrukken. In Amsterdam 
wordt het Internationale Bulletin samen met het MB aan de leden toegestuurd. Zij vraagt de clubs van 
Nijmegen en Groningen het Bulletin ook aan hun leden te sturen. Dat staat in de planning van beide 
clubs. Het Bulletin staat ook op de internationale website maar die is niet gebruiksvriendelijk. 

- PR en oprichting nieuwe clubs: Eerder zijn er in NL meer clubs geweest en wij zouden kunnen 
proberen clubs in de regio op te richten. In Bretagne zijn er twee nieuwe clubs opgericht door de 
oorspronkelijke ‘moeder club’. Zou dat hier ook niet kunnen?           

   
6. BCI en IALC congres 2022 in Rabat 

Vanuit de Nederlandse Federatie mogen drie afgevaardigden naar de General Assembly van de 
International Council in Rabat.  Saskia Simonis (LC Amsterdam) gaat als lid van de internationale Statuten 
cie., Madeleine van der Vlist (LC Groningen/vicepresident Federatie) gaat ook als vertegenwoordiger van 
de Federatie.  Bettine vraagt of iemand vanuit LC Nijmegen interesse ervoor heeft.  Bij de BCI-vergadering 
hebben de leden van het zuidelijke halfrond meegedeeld dat zij waarschijnlijk niet naar Rabat zullen 
komen.  Er wordt ook gedacht over een ‘hybride congres’ waarbij een deel van de afgevaardigden 
aanwezig is en andere deel thuis stemt. In dat verband wordt gedacht aan op grote afstand stemmen en een 
congres in drie talen met simultaanvertaling. Francien deelt mee dat vanuit het Nijmeegse bestuur niemand 
naar Rabat wil gaan. Bettine merkt op dat als het een hybride congres wordt men niet daarnaartoe hoeft te 
gaan en ook dat de afgevaardigden geen bestuurslid hoeven te zijn. Er zijn een paar leden van Nijmegen die 
geïnteresseerd zijn maar die willen eerst het programma weten. Er wordt ook met oude bestuursleden 
besproken of zij afgevaardigden willen zijn. De agenda van de Internationaal Council wordt tijdig aan de 
afgevaardigden toegestuurd. De namen van de afgevaardigden moeten twee maanden voor het congres 
bekend zijn. Commentaar van Leonore van Dijk (penningmeester LC Nijmegen): zij was bij het congres in 
Stockholm (2019) en vond alles veel te langdurig en breedsprakig. Is dat een reden waarom het zo 
moeizaam is om deelnemers te vinden? Reactie van Bettine: congres in Stockholm vond plaats onder 
leiding van een andere internationale president en zij is ervan overtuigd dat met de huidige president het 
beter zal gaan, wij moeten voor- en niet achteruit kijken.   
Er volgt een discussie over de kosten van het congres (inschrijfkosten geraamd op €250,- à €350,- pp) en 
vergoeding voor de president en de afgevaardigden. Henny Nijenhuis (LC Groningen/penningmeester 
Federatie) deelt mee dat, behalve de voorzitter van de Federatie, de twee andere vertegenwoordigers in 
Stockholm een vergoeding ontvingen van €750,- pp.  Zij vraagt welk bestuur (Federatie of algemeen) 
beslist over de hoogte van de vergoeding. Bettine antwoordt dat op het ogenblik te veel onzekerheid is over 
het congres in Rabat om over de kosten/vergoedingen te praten. 
Bettine brengt de kosten van de Zoomlezingen ter sprake. De organisatie voor de Zoomvergaderingen van 
de Federatie ligt bij Cordelia en desnoods zal zij een Zoomabonnement afsluiten. Anna regelt de Zoom- 
vergaderingen van het Amsterdamse bestuur en heeft daarvoor wel een Zoomabonnement. Zoomlezingen 
worden gehouden binnen de LC Amsterdam en sommige van de lezingen zijn voor de andere LC’s  ook 
toegankelijk.  Op het ogenblik worden de lezingen door Ems Magnus (commissie O&O, LC Amsterdam) 
geregeld en het abonnement daarvoor wordt ook door haar betaald.  De kosten voor de Amsterdamse 
Zoomlezingen voor het komend jaar, inclusief sprekers, heeft zij op €2000,- begroot. Anna merkt op dat dit 
bedrag aan de ruime kant is. Bettine stelt voor om de lezingen die binnen de Federatie gehouden worden, 
d.w.z. Zoomlezingen die voor alle 3 clubs toegankelijk zijn, door de Federatie te laten dragen (financieel). 
Op deze manier hoopt zij ook de Federatie onder de leden meer bekendheid te geven. Deze lezingen zijn 
geen uitbreidingen van de clubactiviteiten maar toevoegingen en zullen waarschijnlijk niet vaker dan 4 keer 
per jaar plaatsvinden. De kosten heeft zij op €1000,00 per jaar geraamd. Daarna volgt er een discussie, 
waar bijna iedereen aan deelneemt, over de frequentie van deze lezingen, bij wie zouden de kosten komen 
te liggen en de administratie van dit alles. Henny en Anna zijn van mening dat er eerst een gestructureerd 
plan moet komen dat financieel verantwoord is. Francien komt met een voorstel om een keer proef te 
draaien en de belangstelling daarvoor te analyseren.  Na verdere discussie is besloten dat alle 
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penningmeesters gezamenlijk de financiële aspecten onder de loep te nemen. Vandaag wordt alleen 
besloten om de volgende Zoomlezing op 9 december alsmede de Zoomlezing in februari 2022, allebei 
bedoeld voor de leden van de drie clubs, door de Federatie te laten betalen. De Zoomlezing op 10 januari 
2022 over Constance Smedley, bedoeld voor leden van alle clubs, wordt ons aangeboden door LC Bretagne 
Noord. Bij de volgende Federatievergadering zal het onderwerp Zoomlezingen opnieuw worden 
geagendeerd.  

 
7. Evaluatie Federatie Golfdag en Contactdag 2021 
      Lilian vertelt dat alle deelnemers uit Groningen vonden dat dit een bijzonder leuke dag was met een   
      afwisselend en goed georganiseerd programma. Zelf vond zij het jammer dat er slechts één lid van   
      Groningen deelnam aan de Golfdag. 
      Francien beaamt Lilians’ beschrijving en vertelt dat de Contactdag volgende jaar in Nijmegen op 21         
      september is gepland.  Er is een begin van een programma gemaakt. Bettine bedankt beide dames voor  
      hun aardige mails na afloop. Zij vindt het moeilijk zelf iets over die dag te zeggen omdat haar eigen  
      bestuur deze geregeld had. Elly merkt op dat wat zij als heel fijn ervaren had was dat de drie clubs zich zo  
      goed mengden. Bettine vond het een teleurstelling dat er zo weinig leden van buiten Amsterdam   
      deelgenomen hadden aan de Golfdag. Als er te weinig animo is voor een ‘twee dagen’ Contactdag dan  
      moet het bij een dag blijven.   
      Bettine wenst LC Nijmegen succes met de Contactdag volgend jaar aldaar.    

 
8. Punten ingebracht door de 3 clubs 
      LC Amsterdam: 

De Zoomlezing op 10 januari wordt door LC Bretagne aangeboden. De twee andere Nederlandse LC’s 
mogen ook meedoen. De lezing gaat over Constance Smedley en wordt in het Engels gegeven. Leden die 
mee willen doen moeten hun gegevens aan de desbetreffende secretarissen doorgeven en die zullen die 
doorsturen aan LC Bretagne. De komende week wordt een Zoombijeenkomst tussen LC Amsterdam en LC 
Bretagne gehouden. Verder details over de lezing in januari volgen. Anna vraagt of de lezing op de website 
wordt gezet. Dat weet Bettine niet maar het is niet eenvoudig zoiets te doen i.v.m. rechten enz. Zij gaat 
ernaar informeren.  
LC Groningen:          
Ten eerste de Corona checks, wel of niet controleren bij de leden. Inmiddels is het duidelijk wat LC 
Amsterdam doet, maar wat gebeurt er in Nijmegen? Daar worden de lezingen in een restaurant gehouden 
en daar vinden de Corona checks ook plaats. In Groningen zijn de lezingen in een kerk waar het Corona 
beleid niet duidelijk is. Luuk merkt op dat zolang de 1.5 m regel afstand aangehouden wordt geen Corona 
check nodig is. Francien voegt hieraan toe dat alle clubs hun eigen beheer kunnen controleren/behouden.  
Het is niet eenvoudig en de 1.5 m afstand is heel belangrijk. 
Tweede punt: Ervaring met het digitale bulletin. Amsterdam heeft sinds langere tijd een digitaal 
Mededelingenblad en Groningen is vrij recent ermee gestart, maar er is behoorlijk wat weerstand onder 
sommige leden die de papieren versie missen. Wat is de ervaring bij de andere clubs? Elly vertelt dat LC 
Amsterdam voor ‘een dubbele spoor’ heeft gekozen: het bulletin wordt op de website gezet, wordt ook per 
e-mail verstuurd en voor de leden die wel een papieren versie willen ontvangen, worden de print- en 
portokosten verrekend (+/- 30 leden). In Nijmegen wordt het MB per e-mail gestuurd maar enkele leden 
krijgen de papieren versie. In Nijmegen is nog geen website. Elly voegt toe dat een digitale versie 
makkelijk te verwerken is en het versturen van de papieren versie kost meer tijd en geld. 
Als laatste punt vraagt Lilian ervaringen met het spontaan aanmelden van kandidaat leden. I.v.m. deze 
vraag heeft Bettine geïnformeerd bij de ledenadministratie in Amsterdam. Zoiets is recentelijk een keer 
voorgekomen en diegene was verteld dat zij geen lid kon worden. In Amsterdam is het wel eerder gebeurd 
(2x). Na kennismaking met twee bestuursleden waren de kandidaten voorgedragen en toegelaten. Na een 
vraag van Henny wordt meegedeeld dat dit niet betekent dat er wordt afgeweken van de gangbare 
procedure. Francien vertelt dat zoiets in Nijmegen ook is gebeurd en dat er door twee bestuursleden een 
gesprek met de kandidaat plaatsvond en daarna werd zij voorgedragen. Misschien zal dit vaker voorkomen 
met een website.                      
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LC Nijmegen:  LC Nijmegen heeft geen punten om te bespreken.  
 

9. Activiteiten agenda 
Activiteitenagenda van de drie clubs staat op de website. LC Groningen is aan de buurt om een bijdrage 
voor het Internationaal Bulletin te schrijven: deadline 15 januari.  Madeleine en Cordelia hebben een 
Engelse vertaling van de website gemaakt: te openen door op de Britse vlag klikken. 
 

10. Richtlijnen 2021 
De Richtlijnen zijn door Bettine en Cordelia doorgenomen en aangepast. Er zijn geen opmerkingen 
daarover. Het wachtwoord voor de internationale site staat op bladzijde 2. Na wat moeilijkheden werkt het 
nu. Dit wachtwoord is ook nodig voor de fotogalerij. Ria Koeneman (president LC Nijmegen) vraagt 
waarom de Statuten niet op de website staan. Voorzitter weet het antwoord niet. Melanie Schipstal 
(webmaster) zal gevraagd worden om dat uit te zoeken. Nagekomen bericht: Statuten staan wel op de 
website, onder Federatie. Na het komende congres zullen waarschijnlijk de nieuwe internationale statuten 
aangenomen worden waarna ook onze statuten (Federatie en clubs) aangepast zullen moeten worden.  
Hetzelfde geldt voor het huishoudelijk reglement.   
 

11. Bestuurssamenstelling 2022 
Bettine deelt mee dat haar eerste periode als Federatie president in 2022 afloopt. Zij stelt zich niet 
herkiesbaar voor een tweede termijn wegens haar dubbelmandaat. Madeleine heeft aangegeven dat zij zich 
kandidaat stelt als president. Dat betekent dat er een nieuwe vicepresident moet komen. Henny, Marianne 
en Cordelia blijven in functie. Bettine vraagt of LC Nijmegen een kandidaat voor het bestuur heeft.  
Francien antwoordt dat dit in het bestuur besproken is en, gelet op de grootte van de clubs, LC Nijmegen  
met één bestuurslid voldoende vertegenwoordigd is in het Federatiebestuur. Er is geen reden om een 
tweede lid voor te dragen vanuit Nijmegen. Bettine vindt dat jammer. Er zijn geen andere voorstellen voor 
een kandidaat dus LC Amsterdam zal zich moeten beraden over een invulling uit die club.  
        

12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Henny vraagt aandacht voor de speldjes die jaarlijks besteld moeten worden. Zij wil van de secretarissen 
van de clubs weten hoeveel zij denken nodig te hebben in het komend jaar. Zij vraagt ook van de Federatie 
bestuursleden hun reis kosten bij haar op te geven. Zij heeft niet van iedereen een declaratie gehad.  
Bettine: bestuursleden van de clubs moeten hun declaraties bij hun clubsecretarissen indienen.    
Riet: is de noviet van LC Amsterdam (Gerdien Auf dem Brinke, voormalige president LC Groningen) een 
kandidaat om te vragen voor de Federatiebestuur? Bettine: Goed idee. Zelf niet aan gedacht maar zij gaat 
haar binnenkort vragen.  
 

13. Datum en plaats voorjaarsvergadering 2022   
Maandag 4 april in Zwolle bij Hotel Wientjes.  Een vriendelijk verzoek aan de clubs Groningen en 
Nijmegen om hun (concept) jaarverslagen ruim voor die tijd aan de voorzitter te sturen: zij kan het concept 
Federatie jaarverslag voorbereiden en dat zal op de agenda komen te staan. Op de Federatie agenda komt 
ook de agenda voor de BCI-vergadering en het Internationaal congres in mei 2022. Hopelijk zullen wij 
weten wie de afgevaardigden naar de International Council zullen worden. De bestuurssamenstelling moet 
besproken worden en ook zullen wij meer horen over de Contactdag in september 2022.   
Bettine wil het volgende onder de aandacht brengen: i.v.m. het eeuwfeest van LC Amsterdam wordt in het 
archiefmateriaal van de Federatie informatie opgezocht. Het Federatie-archief is aanwezig vanaf 1980 maar 
er is geen informatie over de eerste 50 jaren van het bestaan van de Federatie. Zouden de LC’s Groningen 
en Nijmegen in hun archieven willen kijken of er zaken te vinden zijn over de geschiedenis van de 
Federatie. Over 10 jaar zal de Federatie haar eeuw feest vieren.  LC Groningen heeft een actieve archief- 
commissie en zowel in Nijmegen als in Groningen zijn de archieven ondergebracht bij het Stadsarchief.  
Na een vraag van Bettine over deze Zoomvergadering zijn de aanwezigen positief.  Zelf vond zij twee 
Zoomvergaderingen op een dag een beetje veel. Zij bedankt iedereen voor hun hulp en bijdragen en wenst 
allen succes met het besturen van hun clubs in deze onzekere tijden. 
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Henny heeft een vraag over het regelen bij Wientjes in april, of zij of Cordelia. Henny zal dat gaan doen 
Bettine vindt het een prestatie dat wij dit jaar twee keer hebben kunnen vergaderen. Bij de vorige 
Federatie-vergadering is besloten om één keer per jaar live te vergaderen en één keer per jaar via Zoom.  
Eenmaal per jaar is verplicht (en voldoende) volgens de Statuten.   
Zij benadrukt het belang van onderlinge contacten, ook mogelijk op de Contactdag, wenst iedereen veel 
gezondheid toe en sluit de vergadering om 15.25 uur.  
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Bettine Polak,  president                                              Cordelia Davies-Blackburn, secretaris     
 


