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Ingekomen /uitgaande stukken v/a 20 maart 2022 
 
20.03.2022           Bettine Polak (Federatie president) aan Madeleine van der Vlist (Federatie  
 vicepresident) met documenten voor de BCI vergadering in Rabat 
20.03.2022.          Mail wisseling tussen Muriel Hannart (International president) en Bettine over 
 verkeerde documenten voor Rabat 
21.03.2022 Mail wisseling tussen Bettine en Muriel, bovengenoemde probleem nu opgelost 
21.03.2022 Afzegging van Anna Martin (penningmeester LC A’dam) van de Federatie ALV  
21.03.2022 Financiële documenten voor de BCI vergadering ontvangen, met verzoek van  
 Bettine door te sturen aan de 3 gedelegeerden 
22.03.2022 Muriel aan Bettine, geen officiële deadline voor de jaarverslagen.  Een maand  
 voor de BCI lijkt een goed idee 
22.03.2022 van Bettine aan de vertaalsters v/h jaarverslag, voor 22 april inleveren graag 
22.03.2022 van Muriel, foutieve melding v/d datum voor het opgeven v/d namen v/d  
 delegates: mei moet maart zijn 
22.03.2022 dank van Marion van Assendelft voor de felicitaties v/d Federatie op haar  
 erelidmaatschap van Groningen 
22.03.2022 Monique Gächter (v-p NH) aan Bettine met een verzoek voor de namen v/d  
 gedelegeerden in Rabat 
24.03.2022 mail van Madeleine met een verzoek om een agenda punt toe te voegen op 4.4 
 (Rabat/Oekraïne) 
27.03.2022 dankbrief van Bettine aan Ria Koeneman (president LC Nijmegen) voor het  
 toesturen v/d inventarisatie v/h archief van LC Nijmegen 
27.03.2022 mail van Muriel mbt een aanpassing in de int. statuten: doorgestuurd aan de 3  
 gedelegeerden 
29.03.2022 van Bettine aan de 3 gedelegeerden voor Rabat: nog meer vergaderstukken 
 (external audit of the IALC accounts for 2019-2021) 
29.03.2022 mail van Muriel met aankondiging van een webinar oefening op 15.4 
30.03.2022 van Muriel, verandering van datum v/d webinar tot 14.4 (onhandig voor LC  
 Amsterdam) 
01.04.2022 mail van Melanie van Schipstal (webmaster) met cijfers van bezoekers op de Fed. 
 Website 
01.04.2022 mail van Elisabeth Dragon (Int. Editor) met het voorjaarseditie v/h Int. Bulletin 
01.04.2022 van Bettine aan Lilian Jeanty (president LC Groningen) met. Felicitaties voor haar     
     bijdrage aan het Int. bulletin 
01.04.2022 van Bettine aan Ria Koeneman met felicitaties voor de website van LC Nijmegen 
03.04.2022 mail van Monique Gächter met uitleg over de problemen rondom inschrijving  
 voor het congres in Rabat 
06.04.2022 mail van Loes van Dalen met info over de contactdag in Nijmegen in september  
07.04.2022 van Bettine aan Muriel ea over de nieuwe gedelegeerden voor Rabat 
08.04.2022 mail van Ems Magnus (LC Amsterdam) aan Madeleine over de Fed. Zoomlezing in  
 september  
11.04.2022 mail van Bettine aan Madeleine met bevestiging v/d datum v/d webinar 
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19.04.2022 mail wisseling over de vertalingen van het jaarverslag voor de IALC 
20.04.2022 mail van Bettine aan Madeleine met info over de BCI in Rabat (overdracht 
 Presidentschap + to do lijst) 
20.04.2022  mail van Madeleine aan Melanie en Saskia Simonis (LC Amsterdam) met de info 

dat zij nu Fed. President is met een verzoek om hun bankgegevens door te geven 
aan Henny voor de vergoeding voor Rabat. 

22.04.2022 mail van Madeleine aan de IALC met de vertaling van het jaarverslag + de namen  
 v/d gedelegeerden voor Rabat  
25.04.2022 mail van Annette Reijers (LC Nijmegen) aan de Fed. secretaris met de naam v/d  
 nieuwe secretaris LC Nijmegen 
25.04.2022  mail van Madeleine aan Marianne v/d Kamp over vergissing van club van Eltje  
  Bril 
27.04.2022-  mail wisseling tussen Madeleine en Bettine over wachtwoord voor de BCI site 
30.04.2022 
8/9.05.2022  mail wisseling tussen Bettine en Lauriane Bradford over het opzetten van LC in 

Londen 
10.05.2022 mail van Annie Formont met de jaarverslagen v/d Federaties. (NL vergeten!) 
12.05.2022 mail van Madeleine aan Annie met (voor de 2de keer) onze federatie jaarverslag 
12.05.2022 mail van Annie F. met de Zoom link voor de BCI vergadering 
15.05.2022 mail van Angela Gordon, president LC’s Australië, met hun nieuwe website adres 
16.05.2022  mail van Bettine met de nieuwe indeling van het bestuur LC Amsterdam 
16.05.2022 mail van Melanie, het Australische website adres werkt niet 
17.05.2022 mail van Madeleine aan Ria met een reminder voor de bijdrage voor het Int. 

Bulletin 
17.05.2022 uitgebreide mail correspondentie tussen verschillende bestuursleden over het 

bestellen v/d clubspeldjes  
17.05.2022 mail van Madeleine aan Cordelia met de gecorrigeerde notulen van de ALV op 4 

juli jl. 
07.06.2022 mail van Melanie over de nieuwe internationaal LC logo    
17.06.2022 verslag van Madeleine over het Congres in Rabat 
19.06.2022/ mail wisseling tussen Madeleine, Cordelia en Bettine over de ontmoeting in 
21.06.2022 Londen met Lauriane Bradford en haar plannen om club aldaar op te zetten  
03.07.2022 mail van Madeleine aan Carla met verzoek om een Franse vertaling v/d 

Nijmeegse bijdrage voor de Int Bulletin 
07.07.2022 mail aan LC Sydney met onze medelijden over de water overlast 
07.07.2022 mail van Muriel met de nieuwe inlog code voor de Int. website 
10.07.2022 van Bettine bericht van het overlijden van Agnes Buijten (LC Amsterdam,  
                               voormalige internationaal penningmeester, 2007-2013, en medeoprichter v/d 
                               internationale website)  
10.07.2022 mails van Melanie met info over Agnes 
11.07.2022  mails naar Annie Formont (int. secretaris) en Marion Jones (int. webmaster) met  
   bericht over Agnes 
11/15.7.’22 meerdere mails van LC’s de wereld over met condoléances over Agnes 
25.07/09.08 meerdere mails over het nieuwe internationale logo  
10.08.2022 verzoek v/d nieuwe int. penningmeester (Mariannina Amodio Mettraux) voor  
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 een inventarisatie van onze behoefte voor nieuwe spelden 
12.08.2022 mail van Madeleine met de nieuweIALC statuten, reglementen en de ‘Swiss Civil  
 Code’ 
13.08.2022 bovengenoemde mail  doorgestuurd aan de Fed. Leden en club presidenten 
15.08.2022 mail aan de 3 clubs met een verzoek v/d international treasurer of er nog     
 speldjes/broches nodig zijn 
23.08.2022  mail van Madeleine aan Saskia met een verzoek om de nieuwe int. statuten te 

vergelijken met de Fed. statuten 
27.08.2022 mail van Cordelia aan de presidenten v/d clubs met de vraag of er agenda punten 

v/d clubs voor de aanst. ALV zijn  
26.08/1.09. mail wisseling tussen Madeleine en Cordelia over agenda punten voor de aanst. 

ALV 
29.08/3.09 mail wisseling tussen Madeleine en de Int. Editor over de vertalingen v/d 

inzendingen voor het Int. Bulletin 
   
 
  
        
    
  
 

  
 
 


