
 

 
GRONINGSCHE VROUWENCLUB INTERNATIONALE LYCEUMCLUB  

Aangesloten bij de Association Internationale des Lyceum Clubs 

 
INFORMATIEBROCHURE 

 

In deze brochure staat een aantal algemene mededelingen en regels die in de Groningsche Vrou-
wenclub Internationale Lyceumclub (Groningse Lyceumclub) worden gehanteerd.  
 

De Groningse Lyceumclub  
De club stelt zich ten doel het op neutrale basis tot elkaar brengen van vrouwen, die belangstelling hebben 
voor kunst, wetenschap en maatschappelijk welzijn en die door persoonlijke inbreng willen bijdragen tot 
verstandhouding en vriendschap. De club is geen serviceclub! 
 

Informatie over de club 
Op verschillende manieren/plekken is informatie over de club beschikbaar. 
Op de website 

De Lyceumclub Groningen heeft een eigen website www.lyceumclubgroningen.nl , waarop in-
formatie is te vinden over de club, de programma’s en foto’s van de activiteiten. Gebruikersnaam 
en wachtwoord staan in de Portrettengalerij.  

Bij het secretariaat/ledenadministratie 
Het e-mailadres van het secretariaat is: groningen@lyceumclub.nl  
De secretaris verzorgt alle secretariële werkzaamheden. Daarnaast is er een lid dat de ledenlijst 
met foto’s bijhoudt, de Portrettengalerij. Wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals postadres, e-
mailadres of telefoonnummer, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan 
de ledenadministratie of het secretariaat groningen@lyceumclub.nl : nieuwe foto’s voor de Por-
trettengalerij kunnen hier vóór 1 februari worden aangeleverd. 

In het Bulletin 
In het Bulletin, dat om de maand verschijnt, is alle informatie te vinden die nodig is om goed op 
de hoogte te blijven. Hierin staan ook namen en telefoonnummers van bestuursleden, secretariaat, 
ledenadministratie, ziekencommissie, vertrouwenspersonen, redactie etc. Alle leden ontvangen er 
een. De Bulletins worden ook op de website geplaatst. Het is handig een Bulletin te bewaren tot-
dat er een nieuwe editie wordt uitgegeven.  

In de Portrettengalerij 
In de Portrettengalerij staat in alfabetische volgorde een overzicht van de leden van de vereniging. 
Naast de foto zijn de namen, adressen/ e-mailadressen en telefoonnummers te vinden. Jaarlijks in 
mei wordt deze lijst geactualiseerd. 

 

Lid worden en opzeggen 
Lid worden 
Wie lid wil worden doorloopt een vaste procedure van voordragen en aanmelden. 

- Het voordragen van een aspirant lid gebeurt door twee leden die zelf ten minste een jaar lid zijn. 
Zij vullen hiervoor het formulier ‘Voordragen nieuw lid’ in, te vinden op de website en te verkrij-
gen bij de secretaris.  

- Het aspirant lid bezoekt twee lezingen om zich te oriënteren op een eventueel lidmaatschap. Tij-
dens deze bezoeken dragen de introducerende leden zorg voor het aspirant lid. 

- Door het zelf invullen van het formulier ‘Aanmelden nieuw lid’ en dit samen met een recente foto 
te mailen naar de ledenadministratie geeft het aspirant lid aan verder te willen in de procedure. 
Het formulier staat op de website en is ook te verkrijgen bij de secretaris.  

- Het toekomstig lid wordt vervolgens bezocht door twee bestuursleden en ontvangt de Informa-
tiebrochure.  

- In het eerstvolgende Bulletin na het bezoek wordt het aspirant-lid voorgesteld. Indien niet binnen 
14 dagen na verschijning van het blad bij de secretaris schriftelijk gemotiveerde bezwaren tegen 
het lidmaatschap zijn binnengekomen, wordt het aspirant-lid automatisch lid van de vereniging. 
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- Het nieuwe lid krijgt hiervan schriftelijk bericht en wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende bij-
eenkomst, waarbij ook de installatie plaatsvindt.  

- Van de leden die het nieuwe lid hebben aangemeld wordt verwacht dat zij het nieuwe lid in het 
eerste jaar wegwijs maken in het reilen en zeilen van de club. 

- Het entreegeld voor een nieuw lid is € 15, - inclusief clubinsigne en naambadge. 

- De badge wordt gedragen tijdens alle activiteiten. Dit vergemakkelijkt het contact leggen met me-
de clubleden.  

- Van nieuwe leden wordt verwacht dat ze bestuurstaken of ondersteunende taken gaan verrichten. 
Contributie 

- Jaarlijks is contributie verschuldigd.  

- Om de inflatiecorrectie bij te houden wordt de contributie elk jaar met € 2, - verhoogd. 
Opzeggen 

- Wie het lidmaatschap van de Lyceumclub wenst te beëindigen, dient een opzegtermijn van 3 
maanden in acht te nemen. De schriftelijke opzegging dient dus uiterlijk 1 oktober bij de secreta-
ris binnen te zijn.  

 

Activiteiten 
Leden kunnen aan diverse activiteiten deelnemen. Aan de meeste zijn geen extrakosten verbonden, aan 
sommige wel.  
Lezingen 

Twee keer per maand worden gratis lezingen georganiseerd. Plaats van samenkomst is de Menno-
zaal van de Doopsgezinde Kerk in Groningen.  
Meestal vindt er in de herfst een cursorische voordracht plaats, bestaande uit twee lezingen in 
twee achtereenvolgende weken. Aan deelname is een klein bedrag verbonden.  

Speciale activiteiten 
Ook zijn er gezellige en feestelijke bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarslunch (januari), de paaslunch 
(maart/april), de verjaardag (op of rond 13 juni) en het kerstdiner (december). Deelname aan deze 
activiteiten is niet gratis. Ieder geeft zich hier apart voor op. 

Excursies 
Jaarlijks voor de zomerperiode wordt een excursie georganiseerd. 

Subclubs 
Verder bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een subclub. Een subclub wordt door de leden 
zelf georganiseerd en bestaat uit ongeveer twaalf leden. Namen van de contactpersonen staan 
vermeld in het Bulletin. Deze informatie staat ook op de website. Het is altijd mogelijk om een 
nieuwe subclub op te richten. 
Op dit moment zijn er de volgende subclubs: 

-Nederlands (1, 2 en3)   -Koken 

-Frans     -Schilderen 
-Duits     -Wandelen 
-Engels     -Poëzie en literatuur 
-Debat     -Samen eten 
-Museum    -Spelletjes
 

Spelregels bij deelname 
Bereikbaarheid 

In de Mennozaal van de Doopsgezinde Kerk vinden de meeste activiteiten plaats. Deze is centraal 
gelegen en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. In de buurt zijn diverse parkeerga-
rages. Leden die van een taxi gebruik maken en dit niet zelf kunnen regelen, kunnen dit laten doen 
door een medelid. Om niet te lang buiten te hoeven wachten kan de taxi ook bij het Land van 
Kokanje worden besteld. Adres: Oude Boteringestraat 9, tel. 050-3180622, of  in de Openbare Bi-
bliotheek, Oude Boteringestraat 18.  

Opgave 
Opgave voor activiteiten is mogelijk door het desbetreffende formulier in te leveren bij lezingen, 
of per post of e-mail aan te leveren bij het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid. Alléén een be-
taling is geen opgave. De opgave is bindend. Bij afzeggen vóór de sluitingsdatum volgt teruggave 
van het gestorte bedrag minus kosten. Bij afzegging ná de sluitingsdatum is teruggave van betaling 
helaas niet meer mogelijk.  
Wie zich voor een activiteit heeft opgegeven (aangemeld en betaald) en op de dag  
zelf merkt toch verhinderd te zijn, geeft dit zo spoedig mogelijk door aan een bestuurslid.  



 

 

Introducé 
Wie een gast wil meenemen naar een van de lezingen, wordt verzocht dit vroegtijdig aan het se-
cretariaat te melden. 

Eigen risico 
Leden van de Groningse Lyceumclub en introducés die deelnemen aan de door de club georgani-
seerde activiteiten, doen dat voor eigen risico. De club is niet aansprakelijk voor schade, in welke 
vorm dan ook, door haar leden en hun introducés geleden tijdens of in verband met de activitei-
ten van de club. 

 

Overig 
Commissies 

De club kent drie bijzondere commissies. 
Ziekencommissie 
Het is gebruikelijk dat zieke leden door medeleden worden aangemeld bij de commissie (namen 
contactpersonen in het Bulletin). Die nemen dan contact op, tenzij daar geen prijs op wordt ge-
steld. Leden kunnen ook zichzelf bij commissieleden opgeven. 
Commissie Solidariteitsfonds 
Jaarlijks organiseert het bestuur een aantal activiteiten waaraan kosten zijn verbonden. Voor leden 
die dit bezwaarlijk vinden bestaat de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming aan te vragen 
bij het Solidariteitsfonds. Twee leden van de club vormen de commissie, zie ook de achterkant 
van het Bulletin. De aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. 
Het solidariteitsfonds wordt gevuld door vrijwillige bijdragen van leden van de  
club. Ieder die een bedrag wil storten kan dit doen op banknummer IBAN: NL57 INGB 0000 
809041, ten name van de penningmeester GroningseVrouwenclubLyceumclub Midlaren, onder 
vermelding van ‘solidariteitsfonds’ 
De Felicitatiecommissie 
De Groningse Lyceumclub schenkt jaarlijks extra aandacht aan leden van 80 jaar en ouder dmv 
een felicitatiekaart en op de kroonjaren 90 en 95 een bloemetje. 
Contactpersonen van commissies worden in het Bulletin genoemd.  

 

Organisatiestructuur 
Nationaal 
Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs 

De Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs werd opgericht in 
1930. Zij bestaat uit: 
-de Nederlandse Vrouwenclub Internationale Lyceumclub Amsterdam (1923), 
-de Nijmeegse Vrouwenclub Internationale Lyceumclub (1925), 
-de Groningsche Vrouwenclub Internationale Lyceumclub (1929). 
De Federatie heeft een bestuur dat ten minste tweemaal per jaar met de bestuursleden van de drie 
clubs vergadert. Het e-mailadres van de federatie is federatie@lyceumclub.nl 

Activiteiten Nederland 
De drie lyceumclubs Groningen, Amsterdam en Nijmegen organiseren jaarlijks een contactdag. 
Om de beurt is een van de drie clubs gastvrouw. Informatie over plaats en wijze van aanmelding 
wordt in het Bulletin gepubliceerd.  

Twinclub Aken 
Een keer per twee jaar ontmoeten de Groninger Lyceumclub en  de Lyceumclub Aken elkaar, af-
wisselend in Groningen en Aken. Informatie hierover wordt gegeven in het Bulletin, tijdens club-
bijeenkomsten en op de website. 

 
Internationaal 
De Internationale Associatie van Lyceumclubs (IALC) 

De IALC is het overkoepelend orgaan voor alle Internationale Lyceumclubs ter wereld en is statu-
tair gevestigd in Zwitserland. Het bestuur wordt gevormd door de president, twee vicepresiden-
ten, een secretaris en een penningmeester. De Groningse Lyceumclub is een autonoom onderdeel 
van deze internationale organisatie. 

Het Bureau Central International (BCI) 
Dit bureau is het uitvoerende orgaan van de IALC en wordt gevormd door het internationale be-
stuur en de nationale federatiepresidenten/voorzitters. Het hoofdkwartier van het BCI is geves-
tigd in het land van de internationale president.  
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Informatievoorziening/website 
De Internationale Lyceumclub heeft een eigen website www.lyceumclub.org De gebruikersnaam 
en het wachtwoord ervan zijn te vinden in de Portrettengalerij. 
Het Internationale Bulletin is te vinden op de website: www.lyceumclub.org 

Het internationale Congres 
Dit congres vindt elke drie jaar plaats. Naast het officiële gedeelte biedt het ook een cultureel pro-
gramma. De officiële voertaal is Engels. Informatie is te vinden op de websites en in de Bulletins. 

Culturele Ontmoetingsdagen 
In de jaren die tussen twee opeenvolgende congressen liggen worden culturele ontmoetingsdagen 
georganiseerd. Aan deze dagen kunnen alle leden van de internationale lyceumclubs deelnemen. 
De culturele dagen vinden veelal plaats aansluitend aan BCI-vergaderingen. 

 
___ 
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