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Notulen van de najaarsvergadering van de Federatie 
op maandag 10 oktober 2022 in Hotel Wientjes te Zwolle om 13.30 uur 

Aanwezig: 

Federatie: 
Mevr. M.F. van der Vlist-Diehl (Madeleine) president 

G.W.F. Auf dem Brinke-Edelkoort (Gerdien) vice-president  
 C.L. Davies-Blackburn (Cordelia) secretaris 
H.M. Nijenhuis-Kooman (Henny) penningmeester 
M. van de Kamp-Struik (Marianne) lid 

Lyceumclub Amsterdam: 
Mevr.  I.R.A. Kleijn-van Weede (Ilona) vice-president 

M.L. van Weert-Waltman (Luuk) penningmeester 
R. Leijenaar (Elly) secretaris 

Lyceumclub Nijmegen: 
Mevr.  M.P. Koeneman-Broersen (Ria) voorzitter 

J.M.H.W. Reijers (Annette) vice-voorzitter 

Lyceumclub Groningen: 
Mevr.  J.J.M.C. van de Vooren (Juliette) lid 

Afwezig met bericht: 
Mevr. B.C.P. Polak (Bettine) president LC Amsterdam 

H. Stevens-Hardeman (Heleen) lid LC Amsterdam 
L. Jeanty (Lilian) president LC Groningen 

Afwezig wegens ziekte: 
Mevr. A. Renkema (Anneke) lid LC Groningen 

A.M.J. Kremers (Anneke) secretaris LC Nijmegen 
L.C.A. van Dijk-van der Est (Leonore) penningmeester LC Nijmegen 

Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs 
Internationale Lyceumclubs 

Aangesloten bij de International Association of Lyceum Clubs 



4 oktober 2022                Pagina 2 van 5 

1. Opening door de president en mededelingen
De president, Madeleine van der Vlist, opent de vergadering om 13.30 uur en heet iedereen welkom.  In het 
bijzonder de leden van Nijmegen die een stressvolle treinreis naar Zwolle hebben gehad en ook Elly 
Leijenaar (secretaris LC Amsterdam) weer aanwezig na het herstellen van haar ziekte.

2. Vaststellen van de agenda
Naar aanleiding van een voorstel van Bettine Polak (president LC Amsterdam) worden de concept notulen 
van de voorjaarsvergadering op 4 april jl. achteraan (en niet vooraan) op de agenda gezet. Omdat de punten 
daarin (meestal) tijdens de vergadering besproken en behandeld worden.

3. Ingekomen en uitgaande stukken
Madeleine legt uit dat alle ingekomen en uitgaande stukken op de website te lezen zijn (zoals bekend). Zij 
gaat deze lijst tijdens de vergadering niet voorlezen. Er zijn geen op- of aanmerkingen hierover.

4. Verslag BCI 2022 in Rabat: verslag van de Internationale Raad
Madeleine geeft uitleg over de gang van zaken betreffend dit punt. Ipv een uittreksel/verslag van de 
vergadering (die wel door haar voorgangsters, Janneke Feitsma LC Groningen, en Bettine Polak, werden 
gedaan) wilde Madeleine de BCI-vergaderstukken doorsturen naar de bestuursleden. Na overleg met 
Bettine en gevraagd te hebben bij de Internationale Secretaris blijkt dat het IALC dit niet wil. De stukken 
zijn alleen bedoeld voor de Federatie presidenten. Madeleine denkt hier anders over o.a. i.v.m. 
transparantie maar wil hierover geen mailwisseling met het Internationale Bestuur hebben. Zij wil op een 
later tijdstip met hen persoonlijk hierover praten. Vandaar dat zij toch een verslag heeft gemaakt. Juliette 
van de Vooren (lid LC Groningen) vraagt of er hierover ergens iets is opgenomen. Madeleine zegt dit niet 
te kunnen vinden. Ria Koeneman (president LC Nijmegen) merkt op dat het misschien met privacy te 
maken heeft. Luuk van Weert (penningmeester LC Amsterdam) zegt dat het ook misschien komt omdat in 
bepaalde landen als informatie te wijd verspreid wordt dat die bij mensen terecht komt die er niets mee te 
maken hebben. Madeleine zegt dat dit waarschijnlijk niet de reden kan zijn want het speelt al langer. ‘Het is 
zoals het is’.

5. Evaluatie Contactdag 2022 in Nijmegen
Madeleine vraagt alle aanwezigen hun mening te geven. Iedereen vond de dag geweldig met een hele goede 
sfeer en alle deelnemers mengden zich onderling, hetgeen ook de bedoeling is: de contacten bevorderen. Er 
zijn een paar kanttekeningen genoemd: een beetje een rommelige eind van de dag en een tweede punt 
vanuit LC Amsterdam, er waren veel leden van LC Nijmegen aanwezig terwijl er meerdere leden van LC 
Amsterdam wilden komen en op een wachtlijst stonden. Misschien zou het een idee zijn om een 
gezamenlijke wachtlijst te hebben. Maar alle lof aan LC Nijmegen.  Henny Nijenhuis (Federatie 
penningmeester) betreurde het feit dat zij voor de eerste keer in 22 jaren niet geweest is, dit ivm corona. Ria 
dankt iedereen voor de mooie woorden en vertelt dat het fijn was om het te organiseren. Verder 
commentaar was louter positief, lof en hulde voor LC Nijmegen.
De vraag werd gesteld of er meer dan 60 deelnemers per contactdag zich in kunnen schrijven. Hoe komt 
men aan het aantal 60? Gerdien oppert dat dit aantal waarschijnlijk te maken heeft met het maximumaantal 
plaatsen per bus. Madeleine memoreert dat Eugenie Olde Riekerink-Weijermans (voormalige president LC 
Nijmegen) ooit voorstelde i.p.v. een contactdag voor 60 personen, een congres in het midden v/h land te 
organiseren voor alle drie de clubs, dus een groot aantal deelnemers. Dit voorstel is afgewezen tijdens een 
Federatievergadering.

6. Contactdag 2023 in Groningen
Juliette vertelt dat er ervaring is opgedaan met het onderbrengen van Lyceumclubleden in hotels tijdens het 
bezoek van LC Keulen, hun (hopelijk) jumelage club. Er ontstaat hilariteit na de opmerking van Ria dat zij 
hoopt dat het treinverkeer op de datum van de contactdag beter geregeld zal zijn.
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7. Punten ingebracht door de 3 clubs
LC Amsterdam:
Madeleine geeft het woord aan Luuk.

Internationalisering: Luuk vertelt dat er een lid van LC Amsterdam tevens lid is van LC Keulen en in 
die hoedanigheid naar Frankfurt en Groningen is gegaan, samen met LC Keulen. Dit lid heeft ook contact 
in Londen gelegd. LC Amsterdam is bezig met het opzetten van een jumelage met LC Bordeaux, terwijl dat 
in sommige kringen was afgeraden. Er bestaat al een jumelage met een Franse club, namelijk LC Bretagne 
Nord. Bettine wil weten wat de mening van de andere clubs hierover is en of wij ons meer moeten richten 
op individuele internationalisering. Dat laatste is altijd mogelijk geweest. Ilona Kleijn (secretaris LC 
Amsterdam) rapporteert over de teleurstelling bij het bezoek van LC Bretagne Nord naar LC Amsterdam. 
In eerste instantie zouden er 10 leden uit Bretagne komen, uiteindelijk waren het er 6. Het was een heel 
geslaagd bezoek maar het vraagt veel werk, zeker als activiteiten op het laatst moment veranderd moeten 
worden. Op het ogenblik vinden er voorbereidingsgesprekken plaats tussen LC Amsterdam en LC 
Bordeaux over een bezoek van laatstgenoemde club naar Amsterdam. Deze gesprekken lopen ook een 
beetje stroef ivm eisen van LC Bordeaux (zij willen alleen naar de bollenvelden, schrikken van hotelprijzen 
in Amsterdam enz.).
Gerdien vertelde over een bezoek tussen Groningen en LC Aken enkele jaren geleden dat heel geslaagd 
was en Juliette beaamde dat met haar recente ervaring met het bezoek van LC Keulen aan Groningen. 
Madeleine merkt op dat de wisselende ervaringen wellicht te maken hebben met de gewoonten en 
gebruiken van de clubs in het andere land. (‘s lands wijs, ‘s lands eer)

Belastingformulieren: Luuk neemt het woord. LC Amsterdam is benaderd door de belastingdienst die 
meldde dat de club BTW plichtig is. Na drie maanden mag er bezwaar gemaakt worden.  Er is advies 
ingewonnen bij meerdere deskundigen, als advies werd gegeven ‘nu meteen aanvechten’. Dat wordt ook 
gedaan. Gerdien vraagt waarom de belastingdienst zo denkt (over de btw-heffing). Luuk antwoord dat het 
erom gaat dat de club ‘dienstverlenend’ is. Er volgt een discussie hierover. Slotsom is dat het niemand (de 
aanwezigen noch de adviseurs) duidelijk is waar de belastingdienst het over heeft. Madeleine bedankt Luuk 
voor haar uitleg maar voegt eraan toe dat wij hier aan tafel dit probleem ook niet kunnen oplossen.

Het eeuwfeest Amsterdam, 31maart/1 april 2023: Luuk deelt brochures uit en vermeldt dat ieder 
bestuur twee kaarten krijgt als gast voor het hele zaterdagprogramma. Degene die eerder arriveren mogen 
ook deelnemen aan het vrijdagavondprogramma. Zowel de president van de Federatie als de Internationale 
President en de jumelage clubs krijgen ook uitnodigingen voor de zaterdag. Het eeuwfeestboek, dat nu 
bijna klaar is, wordt dan uitgereikt. Els Kloek heeft het boek geschreven
Luuk komt nog even terug op het belastingprobleem en zegt dat alle facturen (ook voor de contributies) 
voor het eind van dit jaar verzonden moeten worden anders zouden de clubs BTW plichtig kunnen zijn. 
Madeleine bedankt Luuk voor haar mededeling.
Na deze uitleg gaat Madeleine in op de datum voor de volgende Federatie bestuursvergadering. Bettine had 
bezwaar gemaakt over de datum van 3 april omdat deze te snel is na het eeuwfeest van LC Amsterdam. 
Madeleine legt uit dat zij en Cordelia Davies (Federatie secretaris) kozen voor 3 april 2023 omdat Cordelia 
lastig met haar tijd zat en dat er altijd mensen zijn voor wie de datum niet schikt. Luuk reageert dat het 
erom gaat dat als tijdens het eeuwfeest onvoorziene problemen zijn geweest dit met de KIGC besproken 
moet worden en dit gesprek zou op de maandagochtend 3 april zijn. Bettine zou daar aanwezig moeten zijn 
maar er zal altijd één lid van LC Amsterdam naar de vergadering kunnen komen. Zij oppert ook misschien 
een zoombijeenkomst?
Naar aanleiding van deze laatste opmerking legt Madeleine uit waarom deze keer voor een ‘live’ 
bijeenkomst is gekozen ipv een zoomvergadering, zoals eerder besloten was, een keer per jaar live en een 
keer per jaar zoom vergaderen. Na beraad in het Federatiebestuur en na overleg met de presidenten van de 
clubs is besloten om -zo lang als dat mogelijk is (met Covid in het achterhoofd)- live te vergaderen. 
Iedereen, behalve Bettine, deelt deze mening. Luuk geeft verdere uitleg over Bettines’ standpunt. Als de 
Federatie een keer per jaar via zoom vergadert, blijft er geld over voor de Federatie zoomlezingen. Henny 
vertelt dat zij het financieren van de zoomlezingen anders had begrepen. Er zou eenmalig een zoomlezing
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gehouden worden, door de Federatie gefinancierd, en daarna zou een analyse plaatsvinden en pas daarna 
zou een besluit genomen worden over de verdere gang van zaken. Madeleine voegt toe dat er voorgesteld 
was dat na de eenmalig betaling door de Federatie de drie clubs ieder een zoomlezing zou organiseren en 
financieren. Juliette vertelt dat er in Groningen weinig animo is voor de zoomlezingen. Ria sluit zich 
hierbij aan. Tijdens de coronaperiode bleek er wel behoefte aan te zijn. Nu is dat veel minder, leden hebben 
niet alleen meer activiteiten via de clubs maar ook hun eigen activiteiten.  Madeleine vat de discussie 
samen: de presidenten (met uitzondering van Bettine) en Federatiebestuur geven er de voorkeur aan om 
naar Zwolle te komen boven zoomvergaderingen maar wij weten niet hoe de (corona) toekomst eruit zal 
zien. Flexibiliteit zal wellicht hier van toepassing zijn. En dan verder over de financiën van de zoom, 
Henny heeft dat net uitgelegd, er is éénmalig een zoomlezing gehouden en gefinancierd door de Federatie. 
Als blijkt dat er behoefte is aan verdere zoomlezingen moet per keer bekeken worden hoe dat gefinancierd 
kan worden. 
Er volgt nu een discussie over de datum van de voorjaarsvergadering. Juliette vroeg of een andere dag (niet 
altijd een maandag) een mogelijkheid is. Woensdag 5 april 2023 wordt voorgesteld. Henny gaat dat 
onmiddellijk proberen te regelen met Wientjes. 
Na gevraagd te hebben of LC Amsterdam nog verder punten heeft geeft Madeleine het woord aan Juliette  
LC Groningen:  
Er zijn geen punten van LC Groningen in te brengen. Juliette heeft een persoonlijk voorstel dat zij nu 
inbrengt: Juliette voelt ervoor om persoonlijk contact te leggen met internationale leden en elkaar mee te 
nemen in het dagelijkse leven, een beetje te vergelijken met videobellen. Maar zij heeft dit punt nog niet 
met haar bestuur besproken.     
LC Nijmegen:   
Ria zegt dat er geen punten zijn om in te brengen 

8. Federatie website
Madeleine legt uit dat zij van Melanie van Schipstal (Federatie webmaster) gehoord heeft dat niet alle
bestuursleden zich ingeschreven hebben voor de Federatie website. De utopie van de website is dat alle
informatie daarop komt te staan. Het verzoek, van Melanie maar ook van de Federatie, is de website
frequent te bezoeken. Madeleine vraagt de besturen om de website onder de aandacht van de leden te
brengen want op deze manier is het verspreiden van nieuws/berichten snel en eenvoudiger.
Het blijft moeilijk want niet alle leden zijn thuis in het gebruiken van de website maar er zou geprobeerd
kunnen worden om alle leden te enthousiasmeren. Daarna volgt een discussie onder de aanwezigen dat zij
recentelijk problemen hebben gehad bij het inloggen op de site. Dit wordt aan Melanie doorgegeven.

9. Statuten Federatie
Als inleiding vertelt Madeleine dat bij de IALC vergadering in Stockholm (2019) Janneke Feitsma , Saskia
Simonis (LC Amsterdam) voordroeg  om zitting  te nemen in de nieuwe Internationale Statutencie. Nu dat
de nieuwe statuten van de IALC goedgekeurd zijn moet er gecontroleerd worden of de Federatie statuten,
en die van de clubs, overeenkomen met die van de IALC. Omdat Madeleine aan Saskia gevraagd heeft of
zij zich hierover wil buigen (per mail van 23/08) maar geen antwoord van Saskia kreeg, heeft Madeleine
onlangs Gerdien gevraagd of zij dit op zich wil nemen. Gerdien is bereidt dit te doen, hopelijk samen met
Lilian Jeanty (president LC Groningen). Er zijn geen op- of aanmerking hierover. (Saskia heeft uiteindelijk
29 september geantwoord dat zij door tijdgebrek af moet haken).

10. Bestuurssamenstelling
Dit punt wordt nu besproken, ter kennisgeving. Omdat Cordelia vanaf het begin heeft aangegeven maar
voor één termijn secretaris te willen zijn moet er in de nabije toekomst een nieuwe secretaris aangesteld
worden. LC Amsterdam heeft twee keer achter elkaar de secretaris geleverd. Het Federatiebestuur vraagt of
Nijmegen en anders Groningen een secretaris kunnen voordragen?  Men gaat zich hierover beraden.
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11. Concept notulen voorjaarsvergadering 2022
Naar aanleiding van punt 11, benoeming designated survivor, meldt Madeleine dat Eltje Bril is
geïnformeerd dat zij voorgedragen is als designated survivor en dat Eltje  haar benoeming heeft aanvaard.
De aanwezigen hebben verder geen op- of aanmerking op de concept notulen.

12.Vaststelling datum voorjaarsvergadering 2023
Dit punt is eerder deze vergadering uitvoerig besproken. Henny heeft de datum voor de volgende
vergadering tijdens deze vergadering met Hotel Wientjes besproken en de keuze blijkt makkelijk te zijn.
Op maandag 3 april is deze zaal beschikbaar maar op woensdag 5 april is er alleen een kleinere zaal voor
maximaal 15 personen. Madeleine geeft het woord aan iedereen om hun mening te geven. Na iedereen zijn
mening gehoord te hebben wordt er unaniem gekozen voor woensdag 5 april, in de kleinere zaal, wat
betekent dat er maximaal 3 leden per club mogen deelnemen. Bij een eventuele corona epidemie wordt er
gezoomd.

13. Wat verder ter tafel komt/Activiteitenagenda/Rondvraag
Voordat Madeleine met de rondvraag begint wil zij eerst nog een “kopij” punt bespreken. Voor 15 januari
2023 moet de kopij voor de International Bulletin binnen zijn (bij de president en de secretaris v/d
Federatie). Amsterdam is aan de buurt. Na een vraag van Ilona of het in 3 talen geleverd moet worden
antwoordt Madeleine dat het mag maar dat het niet nodig is. Er zijn binnen de clubs drie vertaalsters.  Te
weten Engels: Cordelia Blackburn, Duits: Birgit Vroom, beiden club Amsterdam en Frans: Carla van der
Zalm, club Nijmegen.
Ilona vraagt aan welke voorwaarden de bijdrage aan het Internationaal Bulletin moet voldoen. Madeleine
zegt toe haar de richtlijnen te sturen.
Rondvraag.
Annette Reijers (vice-voorzitter LC Nijmegen). Annette zegt dat zij dit een heel prettige vergadering
gevonden heeft en dat het niet altijd zo goed gaat. Het is de eerste keer dat zij hieraan deelneemt. Ria sluit
zich bij de woorden van Annette aan en merkt ook op dat als men vaker aan deze vergaderingen deelneemt
men elkaar beter leert kennen. Weer een pleidooi voor ‘live’ vergaderen. LC Nijmegen heeft verder geen
commentaar. Luuk vermeldt dat er bij LC Amsterdam een bestuurswisseling plaatsgevonden heeft, zij is nu
penningmeester (ipv 2de penningmeester). Madeleine feliciteert Luuk met haar nieuwe functie en wenst
haar en LC Amsterdam veel sterkte met alle perikelen rondom de BTW. Vervolgens vraagt Gerdien aan de
clubbesturen hoever zij zijn met hun statuten n.a.v. de nieuwe Internationale Statuten. Voor LC Amsterdam
antwoordt Luuk dat de clubstatuten net rond zijn en dat de statuten van de Stichting nog bekeken moeten
worden. Daarna moeten beide statuten gecontroleerd worden tov de Internationale Statuten. Ria vertelt dat
LC Nijmegen hun statuten nog niet heeft nagekeken. Zij wachten op de nieuwe Federatiestatuten. Voor LC
Groningen vertelt Juliette dat zij niet weet of Lilian hiermee klaar. Zij gaat dit navragen. Madeleine merkt
op dat de verschillende statuten met elkaar verweven zijn. Het zou wellicht een idee zijn om de statuten te
vergelijken via de websites. Op het ogenblik is het niet mogelijk om elkaars sites te bezoeken. Van LC
Amsterdam meldt Ilona dat zij het vicepresidentschap heeft overgenomen van Luuk. Nogmaals felicitaties
van Madeleine. Daarbij is Ilona blij dat de datum voor de volgende vergadering verschoven kon worden.
Zij heeft het ook een plezierige vergadering gevonden. Elly beaamt dat.

Nadat er verder geen punten te bespreken zijn, dankt Madeleine iedereen voor hun inbreng en hun komst
hoe moeilijk het reizen hier naar toe dan ook was.  Persoonlijk vindt zij het fijn om elkaar weer gezien te
hebben. Om 14.54, sluit Madeleine de vergadering en wenst iedereen een goede reis terug.

Madeleine van der Vlist-Diehl.     (president) Cordelia Davies-Blackburn    (secretaris)  




