
Congres 2022 van de Internationale Associatie van Lyceumclub 
 
Het internationale congres heeft plaatsgevonden in Rabat, Marokko inclusief pre- en post tour van 22 tot 30 
mei. 
Er hadden zich 223 leden aangemeld uit 11 landen. 
 
Het programma bestond uit 3 delen nl. voor: 
 - BCI- leden 
 - lyceumclubleden 
 - introducées 
 
De BCI-vergaderingen werden hybride gehouden, verdeeld over 3 dagen.  
Volgend jaar (2023) vinden de culturele dagen plaats op 11, 12 en 13 mei in 
Athene.                                                                                                                                                         
Het volgende internationale congres wordt in 2025 gehouden in Nieuw-Zeeland. 
 
Op 25 mei was er een congres van 09.00 tot 13.00 voor alle deelnemers.  
 
Op 26 mei vond de algemene vergadering plaats waar o.a. gestemd ging worden over de benoeming van de 
Internationaal president, vicepresident noordelijk halfrond en de vicepresident zuidelijk halfrond. De drie 
zittende bestuurders hadden zich alle drie beschikbaar gesteld voor een volgend termijn van 3 jaar. Na 
stemming door de afgevaardigden zijn ze alle drie herkozen 
 
Muriel Hannart als internationaal president 
Monique Gächter als vicepresident noordelijk halfrond  
Marilyn Mackinder als vicepresident zuidelijk halfrond 
 
Vervolgens kwamen de statuten en regulations aan de orde.  
Tijdens de culturele dagen in Stockholm was eerder afgesproken om door elk land commentaren te laten 
inzenden en die te bespreken in een gevormde werkgroep bestaande uit respectievelijk :  
Monique Gächter, Zwitserland, vicepresident noordelijk halfrond,  
Janet Blümli president Zwitserse federatie (en voorheen voor Stockholm al bezig met statuten). 
Marilyn Mackinder, vicepresident zuidelijk halfrond. 
Isabelle Bertrand, president Franse Federatie. 
Saskia Simonis, club Amsterdam. 
Dianne Fingleton, Australië. 
en overall check Zwitsers recht door Arenda Weishaupt, Zwitserland. 
 
De statuten en regulations zijn ter stemming gebracht en goedgekeurd door de afgevaardigden.  
Het aantal afgevaardigden per land is afhankelijk van het ledenaantal van het betreffende land. 
 
Verder werden er vriendschapsbanden versterkt en nieuwe vriendschappen aangegaan.  
Gelukkig het congres was weer mogelijk na de covidpandemie die de hele wereld in zijn greep had(heeft). 
 
Dit is mijn korte impressie  van het congres in Rabat.  
Helaas zijn er een flink aantal aanwezigen ziek geworden wat zijn weerslag had op deze dagen. 
 
 
 
Madeleine van der Vlist, juni 2022. 


