
Jaarverslag 2021 van de Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Lyceumclubs 

De eerste helft van het jaar 2021 is het land grotendeels in lockdown en er wordt voornamelijk 
digitaal vergaderd. De Jaarvergadering is op 5 juli 2021 in Hotel Wientjes in Zwolle,  de 
najaarsvergadering op 8 november 2021 is digitaal. 

 De bestuurssamenstelling  is in 2021 niet gewijzigd, de bestuursleden zijn op 14 december 2021 als 
UBO’s (ultimate beneficial owners) van de Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Lyceumclubs 
(KvK-nummer 40535028) opgenomen in het UBO-register, onderdeel van het Handelsregister. Het 
bestuur bestaat op 31 december 2021 uit: 

B.C.P. (Bettine) Polak, LC Amsterdam, president 

M.F. (Madeleine) van der Vlist-Diehl, L.C. Groningen, vice-president 

C.L. (Cordelia) Davies-Blackburn, LC Amsterdam, secretaris 

H.M. (Henny) Nijenhuis-Kooman, LC Groningen, penningmeester 

M. (Marianne) van de Kamp-Struik, LC Nijmegen, lid 

Het ledenaantal per 31 december 2021:  

LC Amsterdam           147 leden 

LC Groningen             159 leden 

LC Nijmegen                 64 leden 

                                       (zeven leden minder dan eind 2020) 

Golfdag en Contactdag 

Op 19 september 2021 werd- voor de eerste keer en voorafgaande aan de Contactdag- een Federatie 
Golfdag gehouden in Purmerend: een zon overgoten dag, waarbij niet alleen ervaren golfsters maar 
ook beginnende golfsters (tijdens een golfclinic) konden genieten van de prachtige banen, de 
gezelligheid en een heerlijke lunch. De Contactdag op 20 september 2021, georganiseerd door club 
Amsterdam, kan als een hoogtepunt dit jaar worden beschouwd. Eindelijk kunnen we het 90-jarige 
bestaan van de Federatie vieren: een jaar later dan de bedoeling, maar de stemming en 
verbondenheid waren er niet minder om. Het was een groot feest van herkenning en vriendschap om 
zoveel leden van de drie clubs te kunnen ontmoeten tijdens deze eveneens zonnige dag in 
Amsterdam.  

IALC en BCI 

De Lyceumclub Nijmegen blikt in de voorjaarseditie 2021 van het International Bulletin van de 
International Association of Lyceumclubs (IALC), terug op de feestelijke viering van het 95-jarige 
bestaan van de club in februari 2020. Club Amsterdam doet in de najaarsuitgave verslag van de 
clubactiviteiten in Corona tijd: veel wandelen en zoom lezingen. De vertalingen in het Duits en het 
Frans worden verzorgd door respectievelijk Birgit Vroom-Dissen (LC Amsterdam) en Carla van der 
Zalm (LC Nijmegen). Het Engels, waarin de concept tekst soms wordt aangeboden, wordt 
gecontroleerd door de bestuursleden Madeleine van der Vlist en Cordelia Davies. 

Omdat de Culturele dagen in Lissabon in 2021 opnieuw niet kunnen doorgaan, wordt de BCI (Bureau 
Central International) vergadering per zoom gehouden op 27 en 28 september 2021. Hierbij veel 
aandacht voor de noodzakelijke public relations en verjonging van de clubs: over deze onderwerpen 



overleggen de international president en de vice-president van het noordelijk halfrond per zoom in 
maart 2021 met de presidenten van de drie clubs na eerder ingevulde enquêtes. Tijdens de BCI 
vergadering  geven de BCI leden ook hun mening over een nieuw voorstel voor de herziening van de 
IALC statuten. Saskia Simonis, lid van club Amsterdam, is lid van de internationale commissie die de 
nieuwe statuten voorbereidt voor het internationale congres in mei 2022 in Rabat (Marokko). 

Website en zoom lezingen 

De Federatie website, onderhouden door website coördinator Melanie van Schipstal-Vroom, club 
Amsterdam, wordt in toenemende mate gebruikt. Niet alleen de activiteiten agenda van de 
Federatie, maar ook die van de drie clubs, toegankelijk voor leden van andere clubs, zijn via de 
website in te zien.  

LC Nijmegen: de ALV wordt digitaal gehouden; de jaarlijkse gift wordt aan de Voedselbank 
geschonken, evenals de restitutie contributie 2020. Er zijn koffie ochtenden en wandelingen, maar 
veel activiteiten moeten worden geannuleerd vanwege de lockdown of het slechte weer. Begin 
maart starten 20 leden virtueel een wandeling naar Santiago de Compostella: iedereen wandelt zelf 
zoveel mogelijk, twee keer per week wordt de gelopen afstand doorgegeven en krijgt men informatie 
over de pelgrimsroute en de omgeving. Onderweg wordt zelfs virtueel thee gedronken bij de 
international president in Troyes, en voor Pasen wordt het einddoel bereikt. Na de zomer worden 
veel clubactiviteiten hervat, maar de Kerstlunch moet worden geannuleerd: in plaats hiervan wordt 
in kleine groepjes bij leden thuis gegeten.  

LC Groningen: het contact met de leden wordt tijdens de lockdown onderhouden met maandelijkse 
Corona berichten. De Bulletins worden digitaal verspreid, maar leden die daar problemen mee 
ondervinden, krijgen een geprint exemplaar. Tijdens de digitale  ALV wordt Marion van Assendelft tot 
erelid benoemd. Er wordt gedacht over een nuttige besteding van de grote financiële reserve van de 
club. Veel mini-excursies en de verjaardag van de club wordt in de tuinen van leden gevierd. Gelukkig 
kan de Kerstviering doorgaan: vanwege de beperkingen niet in de Coendersborg, maar in de 
Doopsgezinde Kerk.  

LC Amsterdam: veel wandelingen en elf lezingen per zoom,  waarvan enkele ook worden gevolgd 
door leden van andere clubs. Ook zijn er digitale koffie bijeenkomsten. De ALV  kan op 1 juli live 
worden gehouden, de contributie 2022 wordt kwijt gescholden. Wat is iedereen blij om elkaar in 
september in levende lijve te kunnen ontmoeten tijdens de Federatie Golfdag en de Contactdag, ook 
om de leden van de clubs in Groningen en Nijmegen weer te zien. De club is aanwezig bij de viering 
van de 40e verjaardag van de jumelageclub Bretagne Noord, eind oktober brengt een delegatie een 
bezoek aan de LC Bordeaux: ter kennismaking, in afwachting van een jumelage. Ook de Kerstlunch 
kan feestelijk worden gevierd, de voorbereidingen voor het eeuwfeest in 2023 gaan door. 

De Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Lyceumclubs sluit het jaar 2021 af met 370 leden, 
zeven minder dan eind 2020. De Federatie website wordt in toenemende mate gebruikt,  zoom 
lezingen worden gevolgd door leden van de drie clubs gezamenlijk. De drie clubs gaan creatief om 
met beperkingen door de wereldwijde Covid-19 epidemie. Het jaar 2022 is met veel ambitie 
begonnen, we hopen dat het congres van de IALC eind mei in Rabat, Marokko kan doorgaan. 

Bettine Polak, president                                                                           Egmond aan Zee, 24 februari 2022 


