Lovely Lady,
De decembermaand is weer aangebroken en ook de feestdagen vieren we dit jaar anders dan dat we
gewend zijn. We zien dat veel Circles digitaal of in kleine groepjes Sinterkerst Avonden organiseren.
Een prachtige manier om zo met elkaar een avond samen door te brengen en tijd te hebben voor
elkaar.
Zoals in elke voorgaande, hebben we ook in deze LadiesTalk weer veel te melden. Zo zijn er zijn
nieuwe ontwikkelingen in Circler.World, hebben we onze website kunnen uitbreiden met onze
maandfilmpjes en Tosca en Anita hebben een online Councillor Meeting van LCI bijgewoond.
Deze maand valt de Circulaire weer bij jou op de deurmat, met prachtige en inspirerende verhalen.
Ook de Circles in oprichting zijn goed op stoom. Op zaterdag 20 maart 2021 zal LC Heerenveen io
gecharterd worden en op 18 april 2021 zal LC Stichtse Lustwarande io toetreden tot onze vereniging.
Veel leesplezier gewenst en ook wensen we je vast hele fijne dagen toe met degenen die je liefhebt.
Yours in friendship,
Tosca, Anita, Carolien, Siska, Aniek en Mariska
Hoofdbestuur Ladies' Circle Nederland 2020-2021
Jaarmotto 2020-2021 "BE VIP"
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Maandfilmpjes LCNL
Ladies` Circle International
Eindejaarsquiz - Side by Side
VOL - Voor Onze Ladies
Nieuwe mogelijkheden in Circler.World
Nieuws vanuit de NSR
Online shoppen in de LCNL webshop
Belangrijke data
Contact met Ladies’ Circle Nederland

Maandfilmpjes LCNL
Onze secretary Siska maakt aan het einde van iedere maand weer een prachtig maandfilmpje. Dit
filmpje laat iedere maand weer een mooi overzicht zien van alle hoogtepunten en activiteiten die
hebben plaatsgevonden. Hieronder kun je het maandfilmpje bekijken van de maand november. Vind je
het leuk om verder terug te kijken? Sindskort zijn de maandfilmpjes ook op onze website terug te
kijken: https://ladiescircle.nl/voor-ladies/#maandfilmpjes

Councillors Meeting
Je hebt het vast al in het maandfilmpje voorbij zien komen, Tosca & Anita sloten aan bij de Councillors
Meeting op 29 november. Er zijn een paar prachtige ontwikkelingen op internationaal niveau te
melden. Er zijn mooie plannen om de eerste week van maart de wereld samen nog mooier/schoner te
maken, door een grootschalige wereldwijde SideBySide aanpak van Clean the Earth. Stel een team
samen en ga samen 1 of twee uurtjes een frisse neus halen en tegelijkertijd samen aan de slag. Door
een wereldwijde SideBySide actie als Roundtable family hopen we naast een schonere wereld ook veel
zichtbaarheid voor onze verenigingen te genereren.

LCI-dag 11 februari 2021
Elk jaar vieren we op 11 februari LCI-dag. We doen dit sinds 1995, dit werd geïntroduceerd door
Birgitta Opsahl, die destijds de LCI-president was. LCI wil deze dag in teken stellen van menstruatie en
menstruatiearmoede. Overal ter wereld bestaat er nog steeds schaamte, angst, taboe en
onwetendheid over dit onderwerp. Dit moet doorbroken worden en met elkaar kunnen we hier het
verschil in maken. We vragen om dit onderwerp op de agenda te zetten voor 11 februari. Wat je kunt
doen? Eigenlijk zijn er heel veel mogelijkheden! Denk aan maandverband inzamelen voor de
voedselbank, een (online) informatiebijeenkomsten organiseren of er aandacht aan besteden op social
media. Alle beetjes helpen, want dit is een bloedserieus onderwerp!

Ook LCI heeft hulp nodig! Ze zoeken een actieve Lady die wil meedenken over de LCI webshop, naast
aankoop en internationale distributie ook de online webshop en verdere ideeën. #LCIvacature.
Nog steeds hebben we de hoop dat er in augustus 2021 mogelijkheden zullen zijn om de AGM in
Casablanca te laten plaatsvinden. Zo gauw er meer duidelijk is zal dit direct door het organiserende
comité samen met het bestuur van LCI dit worden gecommuniceerd.

Eindejaarsquiz - Side by Side
Samen met onze Side by Side partners organiseren we op dinsdagavond 29 december 2020 een
unieke eindejaarsquiz. Maak een team en schrijf je in voor dit nu al onvergetelijke avondje uit op je
eigen bank. Hou rekening met alle RIVM richtlijnen en geniet samen met jouw team van een avondje
uit, thuis op de bank.
Wij vragen een bijdrage van 5 euro per deelnemer! Meld je aan of via sidebyside@ladiescircle.nl

Begin je alvast te verdiepen in het nieuws van het afgelopen jaar en zoek vooral alles uit over de vier
Side by Side clubs! Met muziek, foto’s, feiten en weetjes word je een avond vermaakt en steun je ook
nog eens een prachtig doel! Stichting Make a wish! We doneren de opbrengst en de zeer welkome
vrije giften. Een mooi gebaar dat we maken Met Elkaar! We voelen ons VIPS, Heroes en We Create
Connection.
Samen vormen wij de mooiste en meest zichtbare serviceclub familie van Nederland. Doen jullie
allemaal mee?

VOL - Voor Onze Ladies
Op zaterdag 6 februari 2021 organiseren wij weer onze halfjaarlijkse vergadering: het VOL (Voor Onze
Ladies). We zijn nog druk bezig met het plannen en organiseren ervan, maar kunnen wel vast melden
dat ook dit een digitale vergadering zal zijn. De nieuwste informatie vind je op http://vol.ladiescircle.nl/
We zijn nog opzoek naar een Lady die het verslag wil maken van deze digitale VOL bijeenkomst.
#vacatureoproep

Nieuwe mogelijkheden in Circler.World
Het projectteam Circler.World onder leiding van Marieke van Gent (LC 08 Twente) en Joyce Tahon (LC
België) zit niet stil aangaande door ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden in samenwerking met
Round Table International. Dit heeft opnieuw geleid tot nieuwe mogelijkheden binnen Circler.World. In
deze nieuwsbrief delen wij deze dan ook graag met jullie middels de volgende filmpjes!
- Hoe kan je informatie over Circles met hetzelfde clubnummer vinden binnen de gehele LC familie?

- Hoe voeg je de optie Cross family toe waarmee je ook binnen de Round Table, 41-Club en Agora
zichtbaar bent?

Wisten jullie trouwens dat alle informatie aangaande Circler.World alsook de diverse instructiefilmpjes
terug te vinden zijn op onze LCNL Website: https://ladiescircle.nl/
Sommigen missen het LAPP toch nog, het team heeft ons laten weten dat ze in januari 2021
verwachten de Circler.World App te lanceren.

Nieuws vanuit de NSR
Alweer de laatste nieuwsbrief van 2020! Het was voor ons allemaal een bijzonder en bewogen jaar. Als
NSR hebben wij heel veel Ladies online mogen ontmoeten en hebben we een waanzinnige start
gemaakt met het landelijke doel 2020-2022; Stichting Metakids. Dankzij jullie groeit de bekendheid
van Metakids en van metabole ziekten en komen de donaties binnen van geweldige acties. Het
onderzoek van onze artsen zou niet bestaan zonder jullie enthousiasme en inzet!
De RBB’s liggen inmiddels achter ons. Wij danken de organiserende Circles voor hun digitale
gastvrijheid en alle aanwezigen voor jullie aandacht voor onze presentatie en belangstelling voor onze
actie en gadgets. Met onze Tony’s Chocolonely actie hebben we meer dan 37.000 euro opgehaald,
heel veel dank aan jullie allemaal. Heel veel circles hebben ook Metakids gekozen als goed doel voor
hun lokale acties, dit is fantastisch om te zien.

Mochten jullie ideeën hebben voor acties en met ons in contact willen komen, stuur een mailtje naar
nsr@ladiescircle.nl of bezoek onze Facebook groep Ladies in actie voor Metakids.
Wij wensen jullie, samen met jullie dierbaren, fijne feestdagen toe! Tot volgend jaar, we hopen heel
veel ladies in actie voor Metakids te zien!
Ladies in actie voor Metakids – Samen maken we metabole ziekten behandelbaar

Online shoppen in de LCNL webshop
Zoek je nog een cadeautje voor onder de boom of heb je nog een Sint Kerst Avond gepland staan en
je weet niet wat te kopen? Dan kun je leuke ideeën opdoen in onze LCNL webshop. Wat dacht je van
een leuke Ladies’ Circle hoodie, tas of mok? En zo hebben we nog veel meer leuke artikelen om
cadeau te geven.
Heb je je bestelling voor een bepaalde datum nodig? Neem dan even contact op met de weblady
via weblady@ladiescircle.nl en dan kijken we wat er mogelijk is.

Belangrijke data
29 december 2020 SideBySide EindejaarsQuiz
06 februari 2021 VOL 2021 digitaal
11 februari 2021 LCI-dag
20 februari 2021 MTM 2021 digitaal
01-7 maart 2021 Clean up the earth, SideBySide Roundtable family
20 maart 2021 Charter LC Heerenveen
18 april 2021 Charter LC Stichtse Lustwarande
24 april 2021 Ladies’ Ball Beetsterzwaag
05 juni 2021 ALV & Lustrumfeest Dordrecht
25-28 augustus 2021 AGM LCI Marokko Casablanca

Contact met Ladies' Circle Nederland
Heb je een vraag die je wilt stellen aan een van de Ladies van het Hoofdbestuur, de commissies of de
regiocoördinatoren? Gebruik dan de e-mailadressen die hierbij horen en vermeld daarbij uit welke
Circle je afkomstig bent.
•
•
•
•
•
•

President - president@ladiescircle.nl - Tosca Goes
Immediate Past President - ipp@ladiescircle.nl - Carolien Van Dijk
Vice President - vicepresident@ladiescircle.nl - Anita Groen
Secretary - secretary@ladiescircle.nl - Siska Hummel
Treasurer - treasurer@ladiescircle.nl - Aniek Pijpelink
Weblady/Pro - weblady@ladiescircle.nl - Mariska Verwoert

Contact met onze Commissies
•
•
•

Circulaire Commissie - circulaire@ladiescircle.nl - Nikki Soetekouw, Geraldine Wijffels, Mariska
Verwoert
Juridische Commissie - juco@ladiescircle.nl - Pamela Hoetelmans, Tina Kortland, Elise Heyman
NSR - nsr@ladiescircle.nl - Susanne van Vegchel, Chantal Singels, Martine Olijslagers-Kuip,
Caroline Bronkhorst-Zaanen

Contact met onze RegioCoördinatoren
•
•
•

regio 1 - regio1@ladiescircle.nl - Sanne Hageman / Debby Homans
regio 2 - vacature
regio 3 - regio3@ladiescircle.nl - Linda Koezen-Zandbergen

•
•
•
•
•
•
•
•

regio 4 - vacature
regio 5 - vacature
regio 6 - regio6@ladiescircle.nl - Mariziana van Leeuwen
regio 7 - regio7@ladiescircle.nl - Michaëla Wielinga
regio 8 - vacature
regio 9 - vacature
regio 10 - vacature
regio 11 - regio11@ladiescircle.nl - Imke Melskens

Volg ons ook op social media

● Facebook
● Instagram
● LinkedIn
● YouTube

