
 

 

Jaarverslag 2021 
 
Weer een bijzonder jaar. 
Net als 2020 werd ook het jaar 2021 beheerst door het coronavirus. In de eerste helft 
van het jaar konden er geen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Ook de 
activiteiten van de meeste sub-clubs lagen stil.  
 
Pas in juni kon er weer wat worden georganiseerd en vierden we de verjaardag van 
de club in kleine groepjes in de tuinen van verschillende leden, net als in 2020, alleen 
waren de groepjes nu nog kleiner. Dit gaf echter vooral de wat nieuwere leden de 
mogelijkheid om elkaar in een informele setting beter te leren kennen. Daarnaast 
bood het bestuur alle leden een cadeautje aan. 
 
In de zomer maanden waren er gelukkig weer een aantal activiteiten in de buitenlucht 
mogelijk en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Vanaf september konden 
er weer lezingen worden georganiseerd en is het najaar eigenlijk zonder 
noemenswaardige beperkingen verlopen. Ook de, door de lyceumclub Amsterdam 
georganiseerde, golf- en contactdag heeft doorgang kunnen vinden. 
 
Vanaf half december kwam alles opnieuw stil te liggen door weer een “lockdown”, die 
- gelukkig voor ons - pas na de heel goed geslaagde kerst bijeenkomst, met een 
prachtig concert, gegeven door het duo Sergei Bolotny, viool en Keiko 
Sakuma, piano, beiden lid van het NNO, werd afgekondigd. 
 
Contact met de leden  
Het bestuur heeft gedurende de eerste helft van 2021 contact met de leden 
onderhouden door middel van een maandelijks zgn. Corona-bericht, naar een idee van 
en verzorgd door Riet Smits. Deze, via mail verzonden, berichten werden doorgaans 
met enthousiasme ontvangen en er werd door velen een bijdrage aan geleverd. In juli 
verscheen de laatste van deze berichten.  
 
Vanaf september verschenen er weer Bulletins, voor het eerst via mail, dit als 
uitkomst van de in 2020 gehouden enquête, waarbij verreweg de meeste leden 
aangaven aan digitale verspreiding de voorkeur te geven. Leden, die geen e-mail 
hebben of problemen hebben met het lezen vanaf de computer, krijgen nog steeds 
een papieren versie toegestuurd.  
 
Daarnaast verstuurde het bestuur ook geregeld bestuurs berichten om de leden 
tussendoor van actuele informatie te voorzien. Iets wat vaak nodig bleek in deze tijd 
van snel veranderende omstandigheden.    
 
Twee leden overleden 
In 2021 ontvielen ons twee heel dierbare leden.  
 
Op 1 mei overleed op 98-jarige leeftijd Henny Steenborg. Zij was een van onze oudste 
leden en nam nog aan veel club activiteiten deel.  
 
Op 31 mei overleed Thalé Botje, 90 jaar oud. Zij heeft aan haar lidmaatschap van de 
club veel plezier beleefd. Vooral van de lezingen heeft ze erg genoten en was daar een 
trouwe bezoeker. 
 
25 jaar lid 
Op 28 oktober ontving Elizabeth Verschoor het gouden club-insigne en een boeket. Zij 
was in 2021 25 jaar lid en actief binnen de club.  



 

 

 
 
 
Aantal leden 
In 2021 hebben een gering aantal leden opgezegd. De reden was veelal dat ze, 
vanwege een gevorderde leeftijd of ziekte, niet meer aan de activiteiten deel konden 
nemen. In het najaar zijn er gelukkig weer een aantal nieuwe leden bijgekomen, 
waardoor het totaal aantal per 1 januari 2022 159 bedroeg. 
 
Voornemens 
In het Jaarverslag van 2019 hadden we een aantal voornemens geformuleerd. 
Daarvan hebben we, ondanks het corona virus, de meeste gerealiseerd in meerdere of 
mindere mate.  

- De nieuwjaarsbijeenkomst wordt tegenwoordig anders ingevuld, al is hij helaas 
al twee jaar niet doorgegaan.  

- Alternatieve locaties voor de evenementen zijn gezocht.  
- Presentielijsten van lezingen worden geanalyseerd, wat betreft aantallen 

deelnemers en wat betreft leden, die zelden of nooit deelnemen en actie wordt 
ondernomen.  

- Mini excursies zijn er de afgelopen 2 jaar in een groot aantal georganiseerd en 
er is afgezien van het organiseren van een grote excursie.  

- Om nieuwe leden zich eerder thuis te laten voelen in de club, wordt er een 
lunch georganiseerd voorafgaand aan de lezingen. 

 
Jumelage gesprekken zijn, zowel met Caen en met Keulen, gevoerd. Van een 
jumelage met Caen is met wederzijdse instemming afgezien. De grote afstand en 
moeilijke bereikbaarheid speelden daarbij en rol. Met Keulen zijn inmiddels afspraken 
over wederzijdse kennismakingsbezoeken gemaakt.  
 
Aan de belangrijkste uitkomsten van de in 2020 gehouden enquête is invulling 
gegeven met uitzondering van het kijken naar de nogal hoge financiële reserve van de 
club. Het vinden van een nuttige besteding van het “teveel”, op een manier, die alle 
leden ten goede komt, was door de corona beperkingen moeilijk.   
 
Ten slotte moeten vanaf 1 juli 2021 alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de 
nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De bedoeling van de wet is 
om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het, indien 
nodig, aanpassen van de statuten en huishoudelijk reglement moet binnen een 
termijn van vijf jaar vanaf bovengenoemde datum zijn gebeurd. Het bestuur heeft nog 
geen tijd kunnen vinden om te bezien om evt. aanpassingen voor te bereiden, maar 
komt hier in de loop van 2022 op terug.   
  
De ALV 2021 
Ook in 2021 hebben we besloten tot een digitale ALV. De leden kregen tijdig alle 
stukken thuis en konden daarop reageren. Op 1 juni vergaderde het bestuur en 
besprak de reacties. Daarvan werd een verslag opgesteld. Met drie leden, Irene Hagel, 
Yvonne Reneman en Cora Labberté, die vragen en voorstellen had over welke posten 
wel of niet in de begroting en de balans horen te worden opgenomen en op welke 
manier, is individueel contact geweest.    
 
De ALV heeft, op voorstel van het bestuur, het besluit genomen om Marion van 
Assendelft, vanwege haar bijzonder grote verdiensten voor de Lyceum Club 
Groningen, te benoemen tot erelid. Heel veel leden reageerden zeer positief op dit 
voorstel en met veel lovende woorden aan het adres van Marion.  



 

 

 
We namen tijdens die vergadering formeel afscheid van onze voorzitter Gerdien Auf 
dem Brinke na een periode van 6 jaar van verschillende bestuursfuncties. Gerdien 
heeft zich een kundige en zeer sympathieke voorzitter betoond en zal node worden 
gemist. Zij werd opgevolgd door de vice voorzitter, Lilian Jeanty. Eveneens namen we 
afscheid van Gerda Steinz, die met zoveel enthousiasme en succes de lezingen 
organiseerde. Zij werd opgevolgd door Juliette van de Vooren.  
 
Een afscheid tijdens een voltallige ALV was natuurlijk veel leuker geweest, maar het 
bestuur heeft gelukkig nog wel feestelijk afscheid kunnen nemen van Gerdien en 
Gerda tijdens de ALV en ze eind augustus nog wel een stadswandeling en etentje in 
Appingedam aan kunnen bieden.  
 
Dit betekent wel dat het aantal bestuursleden, dat 7 bedroeg, momenteel maar 6 
bedraagt, omdat zich geen verdere belangstellenden voor een bestuursfunctie 
meldden. Bestuursleden moeten daardoor meer taken combineren en worden 
zwaarder belast. Daar komt nog bij dat een paar van de bestuursleden fulltime of 
parttime werken. Wel werd het bestuur gelukkig ondersteund door Jeanet Edelkoort, 
die de ledenlijst en de portretten galerij voor haar rekening neemt, als opvolgster van 
Noortje Kuipers.  
 
Samenstelling en taakverdeling/aandachtsgebied is sinds 1 juni 2021 als volgt: 
 
! Lilian Jeanty, voorzitter en ledenadministratie  
! Riet Smits, secretaris en vice voorzitter  
! Ineke Oenema, penningmeester 
! Anneke Renkema, bulletin/website/foto’s 
! Juliette van de Vooren, lezingen 
! Trudy Steenhuis, evenementen 
 
 
De Federatie  
De Federatie van Nederlandse Lyceumclubs vergaderde zoals gebruikelijk 2x met de 
besturen van de 3 clubs. Groningen was beide keren vertegenwoordigd. De president 
van de Federatie, Bettine Polak heeft aangekondigd dat haar eerste periode als 
president in 2022 afloopt en dat zij niet herkiesbaar voor een tweede termijn wegens 
haar dubbelmandaat. Madeleine van der Vlist, vicepresident, heeft aangegeven dat zij 
zich kandidaat stelt voor het presidentschap. 
 
Internationaal gingen de in Lissabon geplande culturele dagen weer niet door. Aan de 
vernieuwing van de statuten is in 2021 verder gewerkt en vanuit Groningen is door 
Eltje Brill een doorwrochte bijdrage geleverd aan een vernieuwde versie, die op de 
agenda staat voor de conferentie in Rabat.  
 
Ten slotte 
We hebben in 2021 gelukkig het nodige kunnen ondernemen en hopen van harte dat 
2022, vanaf februari althans, weer een gewoon Lyceum club jaar wordt.  
 
Namens het Bestuur, 
 
Lilian Jeanty 
 
 



 

 

 
 
 
 
Overzicht lezingen  
 

7 -9 Margaret Breukink Art Nouveau 

21-9 Carolien ten Bruggencate  Tuinen schilderen van 
Monet tot Matisse 

5-10 Johan van Rhijn  Darwin’s dating show 

19-10 Tico Top Houtsnij- en 
beeldhouwwerk  

2-11 Marinke Steenhuis Cultuurhistorisch 
onderzoek rond de 
renovatie van het Haags 
Binnenhof 

16-11  
Cursorische voordracht I 

Saskia Goddijn Conceptuele kunst 

23-11 
 Cursorische voordracht II 
 

Saskia Goddijn  Conceptuele kunst 

7-12 Henk Schoonhoven De Maagdelijke geboorte 
gerelateerd aan de 
Egyptische en Grieks/ 
Romeinse oudheid 

 
Excursies en overige bijeenkomsten 
 
1-6 Algemene Leden Vergadering (digitaal) 

 
 

5-6 Wandeling door het stroomdal van de Drentse A in 
Oudemolen 
 

15-6 Verjaardag Club – in tuinen van verschillende leden 
 

28-6 Midlaren tuinen dag met lunch 
 

14-juli Bezoek aan Tuinfleur met lunch 
 

28 juli 
 

Bezoek aan de CazemierBoerderij in Tolbert 

24 augustus 
 

Bezoek aan de Enne Jans Heerd in Maarhuizen/ Winsum 
met lunch in Marenland Recreatie. 
  

13 december Kerst activiteit met concert 
 

 


