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                                                           Notulen van de Jaarvergadering  
op maandag 4 april 2022 in Hotel Wientjes te Zwolle 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   
 I. Kleijn-van Weede (Ilona)    2de secretaris 
 
Lyceumclub Nijmegen: 
Mevr.   M.P. Koeneman-Broersen (Ria)    president 
  
Lyceumclub Groningen: 
Mevr.  A. Renkema (Anneke) lid 
 
 
Afwezig met bericht: 
Mevr. A. Martin Borrego (Anna) penningmeester LC Amsterdam 
 H. Stevens-Hardeman (Heleen) bestuurslid LC Amsterdam 
 L.C.A. van Dijk-van der Est (Leonore) penningmeester LC Nijmegen 
 L. Jeanty (Lilian) president LC Groningen 
 
Afwezig wegens ziekte: 
Mevr. F.M.J. van Doormalen (Francien) secretaris LC Nijmegen 
 J.J.M.C. van de Vooren (Juliette) bestuurslid LC Groningen 
 R. Leijenaar (Elly) 1ste secretaris LC Amsterdam 

 
 

 
Nieuw te benoemen bestuurslid  Federatie: 
Mevr. G.W.F.Auf dem Brinke-Edelkoort (Gerdien) LC Amsterdam 
  

 
 
 
1.    Opening door de president 

  De president van de Federatie, Bettine Polak, opent de vergadering om 13:30 uur. 
 In eerste instantie worden er kaartjes voor de afwezige zieke bestuursleden getekend door de aanwezigen.  

Bettine deelt mee dat de vergadering wordt opgenomen om de taak van de secretaris makkelijker te maken, 
(dit moet altijd van tevoren meegedeeld worden). Verder vertelt zij dat LC Nijmegen nu een website heeft 
en zij feliciteert Ria Koeneman (president LC Nijmegen) met haar ‘fris’ uitziende nieuwe website. Daarbij 
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merkt Bettine op dat contact tussen de drie clubs nu gemakkelijker wordt en Ria hoopt dat de website ook 
kan helpen nieuwe leden te verwerven.  

 Vervolgens stelt Bettine voor een korte kennismakingsronde te maken ivm nieuwe aanwezige leden. Zij 
verwelkomt Gerdien Auf dem Brinke-Edelkoort (LC Amsterdam). 

 Daarna vertelt zij dat sinds 14 december 2021 het Federatiebestuur in het UBO register is opgenomen 
(verplicht sinds 22 maart 2022) evenals het bestuur van LC Amsterdam en zij vraagt of hetzelfde geldt 
voor de andere twee clubbesturen. Haar vraag is positief beantwoord.  

 Leonore van Dijk (penningmeester LC Nijmegen) heeft gevraagd of wij hybride zouden kunnen 
vergaderen. Bettine heeft meegedeeld dit niet te doen. Twee jaren geleden is besloten dat de 
Ledenvergadering bij voorkeur twee keer per jaar wordt gehouden, eenmaal fysiek en eenmaal per Zoom.         

             
2.   Vaststelling van de agenda 

   De agenda wordt gevolgd zoals hij is opgesteld. 
   Er is een ingekomen stuk binnengekomen van Madeleine van der Vlist (LC Groningen, Federatie vice- 
   President) over het congres in Rabat. Dit is vanochtend besproken bij agenda punt 7 en dat doet Bettine     
   vanmiddag ook. 
 

3.   Concept notulen Zoom najaarsvergadering van 8 november 2021   
  Madeleine heeft een (nieuwsgierigheid) vraag naar aanleiding van een punt op blz.2 dat er slechts twee 
  bestuursleden van LC Groningen zich hebben aangemeld voor de website. Bettine heeft een 
    mededeling van Melanie van Schipstal (website manager) gekregen dat slechts twee leden van het 
  bestuur van LC Groningen zich voor de site hebben aangemeld. Zij benadrukt hoe belangrijk het is om 

onderling contacten te houden en dat alle nieuwe bestuursleden zichzelf moeten aanmelden voor de website. 
Anneke Renkema (lid LC Groningen) legt uit dat er tot nu toe geen opvolger voor haar is en dat Juliette van 
de Vooren (lid LC Groningen) zich binnenkort gaat aanmelden. Uittredende bestuursleden worden 
automatisch door Melanie uitgeschreven v/d website. 

     Verder worden de notulen goedgekeurd   
   

4.  Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen, uitdelingen 
     Deze lijst was voorafgaande aan de vergadering op de website te lezen. Bettine attendeert op  
     een mail die binnengekomen was op 21 januari jl. van de manager van Dutch Masters  
     Amsterdam. Dit zijn appartementen gevestigd in de voormalige huizen van LC Amsterdam op de 
     Keizersgracht. Er wordt een reductie van 15% aangeboden voor Lyceumclub leden die op  
     bezoek zijn in Amsterdam. Na het afsluiten van de lijst (30 maart jl.) zijn er een paar stukken binnen 
     gekomen: de voorjaarseditie van het internationaal bulletin en ook een mail van het internationale bestuur      
     met een verzoek aan de deelnemers van het International Congres om geduldig te zijn met de organisatie  
     ervan. Er zijn problemen met de website geweest  
       
5.   Jaarverslag Federatie 2021 
       Dit is op de website te lezen. Er is geen commentaar v/d aanwezigen. Bettine dankt de drie clubs voor  
       het toesturen van hun concept jaarverslagen en merkt zelf op dat nergens wordt ‘gerept’ over het 
       International Bulletin ondanks onze bijdragen. Zij vond het ook interessant te lezen wat de drie clubs  
       hebben gedaan met de positieve saldo’s na het Corona jaar. Daarbij wil zij horen (uit nieuwsgierigheid)     
       wat er gebeurd is met het geld dat de clubs van de Federatie ontvingen bij de 85ste verjaardag van de       
       Federatie. Inmiddels is het jaarverslag 2021 in verkorte versie naar de vertaalsters gestuurd. Bettine dankt     
       alle drie. De vertalingen moeten uiterlijk 22 april naar het internationaal bestuur. 
 
6.    Financieel verslag Federatie 2021 en Begroting 2022 
       Bettine geeft het woord aan de penningmeester, Henny Nijenhuis-Kooman. Ten eerste, deelt Henny mee  
       dat het verslag er anders uitziet dan voorafgaande jaren, dat heeft met de layout te maken en niet met de  
 inhoud. De begroting van 2021 staat naast de realisatie van 2021 om de vergelijking gemakkelijker te  
 maken  De nieuwe begroting komt straks aan de orde. Daarna vraagt Henny of er vragen zijn over   
 de baten en  lasten. Enige commentaar (Luuk van Weert, LC Amsterdam) is dat de winst hoger is ivm  
 minder uitgaven vanwege Corona. Henny legt verder uit dat er een ‘potje’ reservering is voor het Congres  
 en het vrij besteedbare vermogen is €13,500.50. Er zijn verder geen vragen. 
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Henny leest de kascie. verklaring voor die adviseert het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid in de afgelopen periode. Luuk vraagt of de leden v/d kascie. kopieën v/d bankrekeningen hebben 
gezien. Henny antwoordt dat zij alles hebben gezien, digitaal. Zij hadden geen vragen en ook geen 
aanbevelingen. Alleen Anna Martin (penningmeester LC Amsterdam, afwezig) merkte op dat de 
bankkosten bij de ING hoog zijn maar dat kan niet anders, legt Henny uit.  
De begroting voor 2022 is gebaseerd op de uitgaven v/h vorig jaar. Er is een post die er niet opstaat en dat 
is de begroting van de gezamenlijke Zoom lezingen, die is nu op €250,00 per jaar geraamd. Er komt geen 
geld van de Federatie voor de Contactdag. De begroting wordt goed gekeurd. Het bestuur wordt décharge 
verleend. Bettine dankt Henny en de Kascie. voor al hun werk.   
 

7. IALC: 
 De agenda’s voor de International Council en de BCI vergaderingen zijn in te zien. Bettine meldt dat 

gewoonlijk presidenten van de Federaties naar de BCI vergadering gaan. Zij had al gemeld dat ivm haar 
aftreden als president niet zij maar Madeleine daarheen zal gaan, ook als afgevaardigde. Madeleine heeft 
vanochtend laten weten dat zij niet naar Rabat wil gaan. Nu moet er iemand gevonden worden die namens 
de Federatie het woord gaat voeren bij de BCI vergadering. Bij de bestuursvergadering vanochtend is 
besloten om Melanie te vragen (zij gaat reeds als afgevaardigde). Dit betekent dat er een derde 
afgevaardigde benoemd moet worden en Bettine vraagt dit aan Ilona Kleijn (2de secretaris LC Amsterdam). 
Ilona gaat hiermee akkoord. Zij zal veel huis/leeswerk krijgen. Bettine spreekt haar dank uit. Bij de 
International Council moet er gestemd worden: over de nieuwe Statuten, over de nieuwe president en de 
twee vicepresidenten, en er moet veel goed gekeurd worden b.v de notulen e.d. Wat de vergoeding voor de 
afgevaardigden betreft zal Henny aan ieder €750,00 overmaken, het is niet nodig om declaraties in te 
dienen.  

 Iedereen heeft zowel de concept notulen van de International Council als de namen van de kandidaten 
voor het internationale bestuur gezien. Het huidige bestuur heeft zich herkiesbaar gesteld, er zijn geen 
tegenkandidaten.  

 De vergoedingen zijn al besproken 
 PR: Bettine deelt folders van LC Amsterdam uit aan degene die vanochtend niet aanwezig waren. De 

bedoeling is die als informatie te gebruiken om nieuwe leden te werven. De Federatie president van 
Frankrijk heeft aangeraden om in iedere Franse club een PR lid te benoemen en dat gaat hopelijk 
binnenkort bij LC Amsterdam ook gebeuren. Luuk stelt voor om de folders aan vrouwelijke sprekers te 
geven want die hebben vaak spreekbeurten bij andere groepen die in hetzelfde circuit zitten als de 
Lyceumclubs. De websites zouden ook kunnen helpen bij het aantrekken van nieuwe leden maar er moet 
voorzichtig worden omgaan met onbekende kandidaten. Ria zegt dat dit op te lossen is door het kandidaat 
lid een gesprek te laten hebben met twee leden of het bestuur en daarna te laten komen op een 
koffieochtend. Daarna vraagt Bettine hoe het gaat met het opzetten van nieuwe clubs. Moeilijk in tijden 
van Corona maar wij moeten proberen een open oog daarvoor te hebben. Als voorbeeld noemt zij 
Bretagne die nu drie clubs heeft, oorspronkelijk was er maar een. Bijna de helft v/d leden van LC 
Amsterdam woont buiten Amsterdam b.v in Haarlem en ’t Gooi en tien leden wonen boven het Noordzee 
kanaal. Alhoewel niet iedereen enthousiast is over een nieuwe club buiten Amsterdam moeten wij de 
oudere clubleden niet vergeten die niet altijd (ver) willen reizen.   

    Bijdrage aan het internationale bulletin: vergeten te agenderen maar die is belangrijk voor het contact 
met de IALC. LC Nijmegen is aan de beurt voor het najaars bulletin (deadline inleveren 15 juli aanst). LC 
Amsterdam is blij dat haar bijdrage (voorjaar 2023) samenvalt met het eeuwfeest.                        

  
8.  Punten ingebracht door de drie clubs:  
 *   LC Amsterdam: Het eeuwfeest is verplaatst van januari naar 31 maart/1 april 2023. Van iedere  
        club worden er twee bestuursleden uitgenodigd en ook de Federatie president. Het eeuwfeest boek wordt  
 op zaterdag 1 april gepresenteerd. Zaterdag is de hoofdfeestdag met een lunch in de KIGC (Koninklijke 
        Industrieele Groote Club) gevolgd door lezingen ’s middags. ’s Avonds is er een diner in het Barbizon 
        Palace Hotel. Het programma voor vrijdag is nog niet duidelijk. Hotelkamers zijn gereserveerd voor leden 
        die willen overnachten maar de mogelijkheid bestaat ook om bij Amsterdamse leden te logeren.  
        Bettine memoreert dat wij nog steeds op zoek zijn naar Federatie archief materiaal tussen 1930 en 1980.   
 

- Madeleine vertelt dat zij besloten heeft om niet naar Rabat te gaan en licht haar redenen toe. Er zijn 
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twee leden van LC Amsterdam die ook niet naar Rabat zullen gaan. Van LC Groningen gaan er acht of 
negen mensen.  

- Bettine behandelt de Zoomlezingen heel kort en vertelt dat op 20 september de volgende Federatie 
Zoomlezing wordt gehouden. De spreker is Mevrouw Peters, een Nederlandse die jaren in Australië 
gewoond heeft en die een keynote speaker bij de IALC congres in Perth was. Volledige details zowel 
over de spreker als over haar onderwerp worden bijtijds naar de drie clubs gestuurd. 

- Het eeuwfeest is al eerder besproken. De uitnodigingen worden na de zomer verstuurd want de 
eeuwfeest commissie wil voor het nieuwjaar weten hoeveel mensen zullen komen ivm boekingen voor 
de evenementen.  

• LC Groningen: Anneke Renkema vraagt namens Lilian Jeanty (president LC Groningen) of de clubs 
een analyse van de WBTR-regeling hebben gemaakt.  Bettine vertelt, namens club Amsterdam, dat er 
geen analyse is gemaakt maar dat de club bij de volgende ALV een designated survivor gaat 
voorstellen. Deze laatste is belangrijk bij het belet/uiteenvallen van het bestuur. Veel van wat voor de 
WBTR nodig is staat in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, bv de taken van bestuursleden. 
LC Amsterdam is ook bezig met het opmaken van een nieuw beleidsplan en daarin kan veel 
opgenomen worden. Wat nog niet gedaan is, is het openbaar maken van de notulen van 
bestuursvergaderingen, belangrijk voor de transparantie jegens de leden. Wat de transparantie betreft, 
moet wel opgepast worden met bv het noemen van namen. Een besluitenlijst openbaar maken, in 
tegenstelling tot de notulen, is wellicht een tussen oplossing. Het is belangrijk dat alles wat voor de 
WBTR verplicht is op te nemen in de statuten. Binnenkort worden (hopelijk) de nieuwe IALC-statuten 
in Rabat aangenomen en dan zullen de statuten van de clubs en de Federatie waarschijnlijk ook 
aangepast moeten worden. Wat de WBTR betreft heeft LC Nijmegen nog niets gedaan maar men weet 
dat het moet, doch de wet is al vorig jaar in werking getreden.  
Bettine vraagt of de clubs een beleidsplan hebben. Ria vertelt dat in Nijmegen, bij de laatste 
vergadering van het jaar, een beleidsplan voor vijf jaren wordt voorgesteld. Bij LC Amsterdam is dat 
voor vier jaar. 
De Zoomlezingen zijn eerder besproken. 

• LC Nijmegen:  
- Ria vertelt dat zij verbaasd was bij haar kennismaking met LC Nijmegen dat er geen website bestond 

maar nu na lange wachten is de website er. Het adres is: www.lyceumclubnijmegen.nl. 
- de kleine koffieochtenden: als gevolg  van Corona zijn er kleine koffieochtenden georganiseerd die 

een groot succes bleken en daarom worden zij gecontinueerd. Deze ochtenden worden door een 
bestuurslid (ledenadministratie) geregeld met behulp van een gewoon lid. 

- Contactdag 2022: 21 september. Het programma is grotendeels klaar: ontvangst om 12.00 in de 
Vereniging, het Muziekcentrum, na een wandeling van het station daarnaartoe, lunch in de Vereniging 
met hopelijk een lezing, daarna een tour rondom Nijmegen en afsluiting bij de Valkhof en vandaar 
wandelend naar de Waag met een afsluitende borrel. Bettine vraagt om het programma naar de andere 
clubs op tijd te sturen voor de MB’s van mei/juni. Ria legt uit dat de vooraankondiging heel snel komt 
en het definitieve programma, met de aanmeldingen, wordt begin augustus rondgestuurd. Omdat LC 
Groningen geen MB in de zomer maanden heeft wordt er een extra mededeling hierover aan de leden 
toegestuurd.        

   
9. Aangepaste Richtlijnen 

De reis- en verblijf kosten vergoeding van degenen die de Federatie vertegenwoordigen bij het congres 
staan onderaan op blz. 5. Voor de Culturele dagen worden alleen de deelnamen kosten aan de BCI 
vergoed. Waar de volgende Culturele dagen zijn, zal in Rabat bekend gemaakt worden maar er wordt aan 
Brussel en Griekenland gedacht.  
Op blz. 9 staat dat een boekje uit 1986 uitverkocht is. Omdat dit boek interessant zou zijn voor de 100 jaar 
viering van de Federatie vraagt Bettine om bij oudere leden te informeren of zij dit boekje nog hebben en 
of zij iets over de geschiedenis van de Federatie kunnen vinden.  
Op blz. 10 staat het rooster van aftreden. Zowel Henny als Marianne van de Kamp-Struik (LC Nijmegen, 
lid Federatiebestuur) en Bettine zijn drie jaren in het bestuur. Henny en Marianne hebben zich herkiesbaar 
gesteld voor een tweede termijn (applaus). Madeleine en Cordelia zijn volgend jaar drie jaren lid van het 
bestuur en moeten nadenken of zij herkiesbaar willen zijn.       
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10.  Bestuurssamenstelling 
    Bettine heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen en het bestuur stelt Madeleine voor als nieuwe te 

benoemen president. Gerdien wordt als nieuwe bestuurslid voorgesteld en zij is bereid Madeleine op te 
volgen als vicepresident. Deze voorstellen worden unaniem aangenomen onder groot applaus. Bettine 
draagt haar taken dan aan Madeleine over, zelfs zonder hamer.  Bettine dankt iedereen voor hun 
medewerking en samenwerking. Zij denkt dat het Federatiebestuur grote stappen heeft gemaakt om de 
contacten tussen de clubs gaande te houden, zeker in de Corona tijd. De contactmogelijkheden zijn 
uitgebreid met het gebruik van de website, en zij dankt Melanie en alle webmasters voor hun werk. Zij 
benadrukt de internationale aspecten van de Lyceumclubs en het belang van contact tussen clubs. Ria 
memoreert dat leden van LC Nijmegen thee hebben gedronken (digitaal) met de internationale president in 
Troyes. Daarna wenst Bettine Madeleine succes. Op haar beurt dankt Madeleine Bettine voor haar goede 
werk. Namens LC Nijmegen dankt Marianne Bettine voor haar enorme inzet van de afgelopen drie jaren 
en wenst haar ook succes.  
Madeleine neemt het stokje over en dankt iedereen aan tafel voor hun bijdrage, en ook Melanie voor haar 
werk als Federatie web manager. Madeleine gaat, samen met Gerdien, haar best doen.  

 
11.  Benoeming designated survivor Federatiebestuur (Wet bestuur en toezicht, WBTR) 

Na consultatie met het Groningse bestuur te hebben gehad stelt Madeleine Eltje Bril (Lid LC Groningen) 
voor als designated survivor voor de Federatie.  Haar voorstel wordt aangenomen. Madeleine zal Eltje 
informeren over deze beslissing.   

 
12.  Vaststelling datum Najaarsvergadering 2022 
 De datum voor de Najaarsvergadering wordt vastgesteld op maandag 10 oktober 2022, per Zoom. 
  
13. Wat verder ter tafel komt; Activiteitenagenda (website) en Rondvraag; UBO registratie clubs 
 Activiteitenagenda: 
 Bettine merkt op dat de deadline voor de komende bijdrage aan het Internationale Bulletin van LC 

Nijmegen er niet op staat. Verder was er geen commentaar 
 UBO registratie clubs: 
 Alle drie clubbesturen zijn geregistreerd, de Federatie ook. 
 Archief: Bettine zegt dat het om het Federatie archief gaat ivm het eeuwfeest in 2030. Voor LC 

Nijmegen vertelt Ria dat het archief alleen vanaf 1976 aanwezig is met uitzondering van verslagen van 
vergaderingen in de jaren 1946, 1947. Voor LC Groningen vertelt Henny dat zij had begrepen dat er een 
omvangrijk archief is ondergebracht bij het Groningse archief. Riet Smits-Hoenderkerken (voormalige 
secretaris LC Groningen) is daarmee bezig. Zij moet gevraagd worden hoe ver zij is. Bettine merkt op dat 
LC Amsterdam boft met het Amsterdamse archief, er is veel al gedigitaliseerd. Voor een eventueel 
eeuwfeest van de Federatie is het (oude) archief nodig.        

 Rondvraag: 
 Madeleine vraagt of iedereen voldoende aan bod is geweest. Cordelia vraagt om de gegevens van nieuwe 

bestuursleden aan haar te sturen zodat zij hun de nodige privacy formulieren kan toesturen. Bettine dankt 
de oude bestuursleden voor hun hulp. Zij feliciteert Madeleine met haar snelle oppak ven de Federatie 
zaken, met Cordelia had zij bijna dagelijks contact, met Marianne en Henny geen dagelijks contact maar 
wel heel plezierige samenwerking en hulp. Anneke vraagt naar de €85,00 die de drie clubs van de 
Federatie kregen met de 85ste verjaardag van de Federatie. Verder zijn er geen vragen noch opmerkingen     

  
14.  Sluiting 
 Met dank aan de vergadering en niets meer aan de orde zijnde sluit de president, Madeleine, om 15:23 uur 

de vergadering en wenst allen wel thuis. Daarna nodigt Bettine iedereen uit om met haar een glaasje te 
drinken. 

 
 

Bettine Polak                                                                                  Cordelia Davies-Blackburn 
(p.o getekend CDB)                                                                        (getekend)  
Madeleine van der Vlist-Diehl   (getekend) 
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