LadiesTalk juli 2020
Lovely Lady,
Voor je de LadiesTalk van juli met het laatste nieuws. Het was een vliegende start van het
nieuwe bestuursjaar met o.a. de digitale ALV en de lancering van Circler.World. Met ‘Be
VIP’ als nieuwe jaarmotto gaan we actief aan de slag met het thema zichtbaarheid en
naamsbekendheid van Ladies` Circle Nederland. We kijken er met een tevreden gevoel op
terug en gaan nu genieten van een mooie zomervakantie.
Deze zomer vindt de digitale AGM plaats van Ladies’ Circle International op 29 augustus
en in het najaar kijken we uit om aan te schuiven bij de RBB’s.
We wensen jou en jouw dierbaren een hele fijne zomer toe!
Yours in Friendship,
Tosca, Carolien, Aniek, Siska, Anita, Mariska

Belangrijke Data
AGM LCI 2020: digitaal op zaterdag 29
augustus
VOL 2021: 6 februari 2021, Lexmond
MTM 2021: 19-21 februari 2021, Malta
AGM LCI Marokko: 25-28 Augustus 2021,
Casablanca

Digitaal AGM 2020
●
●
●

Councillors meeting 2020: Sunday 23 August 2020 1pm - 5pm CET
Annual General Meeting 2020: Saturday 29 August 2020 12 pm - 4pm CET
International Contact Meeting 2020: Sunday 27 September 2020 12 pm - 4pm
CET

Op 23 augustus zullen Carolien President 19/20 en Tosca VP 19/20 aanwezig zijn op de
digitale Councillors Meeting en op 27 september zullen Tosca President 20/21 en Anita VP
20/21 aanschuiven voor de Internationale Contact Meeting (ook digitaal).
De AGM in augustus is de start van het nieuwe LCI
bestuursjaar en deze zal net als onze ALV onvergetelijk
worden. De AGM is voor iedere Lady bij te wonen en
natuurlijk wil je deze AGM zeker niet missen.
Tijdens deze AGM wordt er afscheid genomen van
Marieke van Gent, die dan haar 2 jaar als international
Secretary afsluit. Tevens zal Femke van Raam worden
geïnstalleerd als nieuwe President en onthult zij haar
motto en logo. De uitnodiging voor deze bijzondere
AGM is inmiddels verstuurd door LCI. Je kunt je direct
aanmelden voor de AGM.

Overzetten documenten LAS
Een groot aantal Ladies zien we al actief met hun profiel in Circler.World en ook
Circles voegen hun vergaderstukken en foto’s toe. Nieuwe Ladies kunnen alleen
nog maar aangemeld worden via Circler.World. We omarmen het hebben van 1
centraal systeem.
Het LAS is voor nu alleen nog beschikbaar voor
de (oudere) documenten. Vandaar dat we op
hele korte termijn ook stoppen met het LAS.
Wil je geen documenten/foto’s verliezen, dan
hierbij het urgente verzoek om deze leeg te
halen vóór 1 oktober 2020. Het LAS zal hierna
worden verwijderd.

Nieuws vanuit de NSR
We zijn verheugd dat we in deze bijzondere tijden nog steeds
prachtige initiatieven zien ontstaan, die een financiële bijdrage
opleveren voor Stichting Neurofibromatose. Na 2 jaar en een
beetje sluiten wij de periode van dit NSR doel af. Tot en met 31
augustus is het mogelijk om nog geld op te halen voor Stichting
Neurofibromatose. De NSR is achter de schermen actief bezig
met de organisatie voor het uitreiken van de cheque.
Tijdens de digitale ALV werd Stichting Metakids gekozen als nieuw
NSR doel voor de periode 2020-2022. Achter de schermen zijn
zij al actief om vanaf 1 september te gaan knallen met mooie
acties. Zodat ook voor deze stichting een fantastische cheque
uitgereikt kan worden over 2 jaar.

Data Regio Bestuurs Bijeenkomsten (RBB’s)

In oktober en november vinden de RBB’s weer plaats. Hierbij het overzicht van
de data en de organiserende Circles:
● Regio 1:
donderdag 29 oktober
LC03 Groningen
● Regio 2:
maandag 26 oktober
LC22 Oostenwind
● Regio 3:
dinsdag 20 oktober
LC54 Hoogeveen
● Regio 4:
woensdag 4 november
LC11 Wageningen
● Regio 5:
donderdag 8 oktober
LC24 Tilburg
● Regio 6:
zaterdag 17 oktober
LC50 Maastricht
● Regio 7:
donderdag 22 oktober
LC75 Betuwse Bloesems
● Regio 8:
donderdag 12 november
LC57 Leiden
● Regio 9:
dinsdag 27 oktober
LC04 Schiedam
● Regio 10:
donderdag 22 oktober
LC18 Het Gooi
● Regio 11:
dinsdag 13 oktober
LC59 Eindhoven

Naambadges bestellen vanuit de webshop
Met de komst van Circler.World worden naambadges niet meer automatisch besteld.
Daarom dient de naambadge en LCNL pin voor nieuwe leden, nu door jullie zelf besteld te
worden via de webshop van Ladies´ Circle Nederland. Bestel zelf de “nieuwe ledenset” via
https://ladiescircle.nl/product/badge-naam. Na de zomervakantie komt een badge

beschikbaar in de nieuwe huisstijl. Deze zal hier te bestellen zijn:
https://ladiescircle.nl/product/naambadge-nieuwe-leden-nieuw-ontwerp/

Vacatures
Is landelijk Circlen ook iets voor jou? Een kijkje
nemen buiten je Circle kan een leuke manier zijn
om andere Ladies uit het land te leren kennen en
je tegelijkertijd in te zetten voor Ladies’ Circle
Nederland.
Momenteel staan de volgende vacatures open:
Lid van de kascommissie
Een keer per jaar onderzoekt de kascommissie jaarcijfers van LCNL. Hiervoor komt
de commissie eenmaal samen om eventuele vragen met de Treasurer van LCNL
te bespreken. Vervolgens brengt een lid van de kascommissie verslag uit tijdens
de ALV. Geschatte tijdsinvestering van deze commissie: één avond en het
schrijven van één verslag in het voorjaar. Je kan 2 of 3 jaar lid zijn van de
kascommissie. Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op
met onze Treasurer Aniek via treasurer@ladiescircle.nl
Redactielid van het landelijke magazine Circulaire
Als lid van de redactie Circulaire draag je bij aan de totstandkoming van ons
landelijke magazine. Omdat de Circulaire twee keer per jaar uitkomt is het geen
taak waar je het hele jaar door mee bezig bent. De vergaderingen van de redactie
vinden digitaal plaats. Je helpt mee met het redigeren van de artikelen die
binnenkomen vanuit de verschillende Circles en legt eventueel interviews af. Dus
heb je affiniteit met tekstschrijven en lijkt deze vacature wat voor jou? Dan kun je
je aanmelden bij circulaire@ladiescircle.nl
Regiocoördinatoren
Langzamerhand worden steeds meer regio’s voorzien van een regiocoördinator.
Maar voor een aantal regio’s zijn we nog steeds op zoek. Het gaat om de
volgende regio’s:
● Regio 3: LC01, LC09, LC34, LC42, LC47, LC54, LC62
● Regio 4: LC11, LC48, LC63, LC68, LC77
● Regio 5: LC07, LC24, LC38, LC61, LC64, LC65
● Regio 7: LC17, LC30, LC56, LC60, LC74, LC75
● Regio 8: LC02, LC25, LC26, LC32, LC44, LC52, LC53, LC57

●

Regio 10: LC06, LC10, LC18, LC23, LC49

Vind jij het leuk om in contact te zijn met Circles in jouw regio? Aanmelden kan bij
onze IPP Carolien van Dijk via ipp@ladiescircle.nl

Vraag van de maand
Veel Circles hebben even geen formele
vergaderingen, we zien zomerborrels voorbij komen
op Social Media, hoe hou jij verbinding met jouw
Ladies & Circle?

