Lovely VIP,
Het nieuwe jaar is alweer begonnen, een nieuw hoofdstuk van het boek waarin je zelf invulling kunt
geven. Hopelijk heb je 2020 kunnen afsluiten in contact met jouw dierbaren en heb je even de tijd
kunnen nemen om te reflecteren op 2020 om zo vol inspiratie het jaar 2021 in te stappen. Als Ladies in
het hoofdbestuur hebben we ook geprobeerd om even af te schakelen en iets minder actief te zijn op
onze laptops. #geprobeerd…. Want tja met ambitieuze vrouwen is er altijd wel iets dat opgepakt
kan/moet worden. Ondanks de vooruitgang omtrent Covid-19, ligt het digitale tijdperk, voor ons én de
vele besturen, nog niet achter ons.
We bereiden ons voor op het VOL, ook deze zal digitaal moeten plaatsvinden. Hierover vind je in deze
LadiesTalk meer informatie. Maar first things first, we starten dit keer graag met een terugblik op het
jaar 2020 en onze persoonlijke wensen voor jullie.
Klik hier voor onze nieuwjaarswens:

Bekijk hier ons jaaroverzicht van 2020:

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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Ladies’ Circle International
Om een bijdrage te kunnen leveren aan het internationale service project Crimson heeft Ladies’ Circle
International het digitale Ladies' Circle International Recipe Book samengesteld met secret Circle
recipes uit 37 verschillende landen. De volledige opbrengst van deze actie gaat naar het Crimson
project. Bestellen kan via https://forms.gle/QimHawzPymM3qQJY7

Het Crimson project streeft naar het opzetten van kleine fabricage-units voor werkgelegenheid voor
vrouwen in de landelijke gebieden van India, alsook het verzorgen van hygiëne mbt menstruatie. De
vrouwen zullen met de units biologisch afbreekbaar maandverband produceren en verkopen. Hierdoor
zijn ze zelfvoorzienend, zorgt de winst voor betere leefomstandigheden en zo een veiligere toekomst
voor hun kinderen. Ladies’ Circle India hoopt 100 units in India te kunnen plaatsen in de komende 2
jaar.
MTM Malta
De MTM zoals die dit jaar gepland stond in Malta is helaas geannuleerd en zal digitaal plaatsvinden op
zaterdag 20 februari 2021.

Belangrijke data

VOL
Op zaterdag 6 februari 2021 organiseren wij weer onze halfjaarlijkse vergadering: het VOL (Voor Onze
Ladies). We hebben veel mooie ontwikkelingen te delen en blikken terug op het afgelopen half jaar.
De vergadering zal dit keer digitaal plaatsvinden. De stukken voor het VOL zijn vanaf 15 januari
beschikbaar in Circler.World.
Als Lady kun jij je direct zelf aanmelden via het event in Circler.World: VOL | LC The Netherlands
(ladiescircle.world).
Het VOL sluiten we af met een aantal interessante digitale workshops:
1.
2.
3.
4.
5.

Website en webshop workshop - door Weblady Mariska
Circler.World workshop voor secretarissen en penningmeesters - door Secretary Siska en
Treasurer Aniek
Workshop zichtbaarheid - door President Tosca
Workshop Wat er kan er in corona tijd - door Vicepresident Anita
Regionale verbinding - samen met IPP Carolien

De nieuwste informatie vind je op https://vol.ladiescircle.nl/. Ook kun je hier terugblikken op vorige
edities.

Zichtbaar zijn als Ladies' Circle
•
•
•

Zichtbaar zijn zodat toekomstige Ladies ons vinden.
Zichtbaar zijn zodat goede doelen die bij onze Circle passen ons vinden.
Zichtbaar zijn zodat we interessant zijn voor sponsoren.

Ladies jullie zijn super goed bezig! Op dit moment krijgen we vanuit steeds meer plaatsen in
Nederland vragen om toe te treden bij een Circle en er zelfs een groeiende interesse om een Circle op
te richten. Hopelijk mag onze huidige vicepresident Anita in haar jaar, een aantal prachtige Circles toe

laten treden tot onze vereniging. Dit jaar zullen LC Heerenveen i.o. en LC Stichtse Lustwarande i.o.
gecharterd worden door onze president Tosca.
Soms heb je het als Circle zelf niet direct nodig, maar dan help je met jouw zichtbaarheid juist een
andere Circle. Samen kunnen we zoveel voor anderen betekenen. Samen maken we onze vereniging.

Circles in de media
Regelmatig zien we op social media persberichten van onze Circles voorbij komen die geplaatst zijn in
lokale kranten of nieuwssites. Een prachtige manier om als Circle zichtbaar te zijn in je eigen regio en
zo de successen van je Circle te kunnen delen. #Proud
Hier zijn we enorm trots op en daarom gaan we deze berichten voortaan hier verzamelen op de
website van Ladies’ Circle Nederland: https://ladiescircle.nl/circles-in-de-media/

Heeft jouw Circle onlangs ook de media gehaald? Laat het ons weten. Je kunt het geplaatste
persbericht aanmelden op onze website: https://ladiescircle.nl/aanmelden-circle-in-de-media/
Op deze pagina vind je natuurlijk ook leuke ideeën om zelf als Circle op te pakken. Of hebben jullie
soortgelijke actie uitgevoerd, denk er dan eens over om dit ook te laten zien aan de buitenwacht,
gewoon omdat je trots bent op wat jullie als Circle hebben gedaan. Maak eens een perslijst aan en
verstuur een persbericht over jullie geweldige actie/activiteit.

Opbrengst Side by Side Eindejaarsquiz
Dinsdag 29 december 2020 was het dan eindelijk zo ver! Het was tijd voor de allereerste Side by Side
Eindejaarsquiz, een unieke avond georganiseerd door 41Club Nederland, Agora Club Nederland, de
Nederlandsche Tafelronde en Ladies’ Circle Nederland.
Ruim 50 teams hadden zich aangemeld om zo online een gezellige avond door te brengen met elkaar,
hun algemene kennis bij te spijkeren en zo tegelijkertijd Stichting Make-A-Wish te steunen. De

pubquiz werd online uitgezonden door Pubquiz.nl. Op deze manier werd onder andere de kennis over
landen, muziek en maar ook de kennis over de verschillende serviceclubs getest.

De opbrengst van de Eindejaarsquiz werd op oudejaarsavond bekend gemaakt. In totaal mogen we €
1.500,- overmaken aan Stichting Make-A-Wish! We mogen terugkijken op een succesvolle
samenwerking en zijn trots dat we op deze manier een bijdrage hebben kunnen leveren aan Stichting
Make-A-Wish.

Ladies’ Circle online
Werken aan de zichtbaarheid van Ladies` Circle. We zijn met z’n allen op diverse fronten zichtbaar.
Graag attenderen we je op een aantal manieren waarbij wij als vereniging zichtbaar zijn.
● Facebook
● Instagram
● LinkedIn
● YouTube
Zowel op Facebook als op LinkedIn hebben we een bedrijfspagina die toegankelijk is voor iedereen,
die we ook gebruiken naast onze website om onszelf zichtbaar te maken. Ook hebben we bij beide
platforms een besloten groep die alleen toegankelijk is voor Ladies.

Voor je eigen Circle kun je ook een eigen bedrijfspagina maken op LinkedIn, waardoor je ook je eigen
logo kunt terug laten komen in je persoonlijke profiel. Met je rol als Lady, commissie en/of bestuurs lid
etc. Niet iedereen gebruikt facebook of LinkedIn, vandaar dat we er voor kiezen beide platforms te
gebruiken.
Natuurlijk blijft Circler.World ons communicatieplatform met al onze Ladies. Op je primaire e-mailadres
(alleen voor jou zichtbaar) ontvang je mailings en nieuwsberichten.

Circulaire
De najaarseditie van onze Circulaire heeft bij iedereen de brievenbus bereikt in december. Er staan
weer ontzettend prachtige artikelen in. Voor het versturen van de Circulaire gebruiken we jouw adres
in Circler.World, vanzelfsprekend is het van belang dat je als Lady bij een verhuizing dit zelf zo snel
mogelijk aanpast. Desgewenst kan de secretaris of voorzitter van jouw eigen Circle jou hierbij helpen.
Mocht je hem toch niet ontvangen hebben of extra exemplaren willen ontvangen? Je kunt de Circulaire
sinds kort ook in onze webshop bestellen: https://ladiescircle.nl/product/circulaire/
Ook zijn onze vorige Circulaires digitaal terug te lezen: https://issuu.com/ladiescirclenederland/

Nieuws vanuit de NSR - Metakids
2021, een nieuw jaar! Na een vliegende start in 2020 zijn wij super gemotiveerd om de komende 18
maanden – samen met jullie – de naamsbekendheid van Metakids te vergroten en geld in te zamelen
voor onderzoek naar behandeling van metabole ziekten.
En er zijn alweer superleuke activiteiten in het nieuwe jaar gepland! Zo organiseert LC50 Maastricht
een ‘Niet in de Pub Quiz’ op 30 januari, LC08 Twente een ‘Self service wine tasting’ en viert LC39 Assen
hun jubileumjaar met als goed doel Metakids. Van LC29 De Kempen ontvingen wij in december ook
nog een schitterende cheque. Wij zijn trots op en dankbaar voor alle initiatieven!

Ondertussen bereiden ook wij ons voor op het VOL op 6 februari. De NSR zal Metakids dan ook aan
jullie laten zien.

Mochten jullie ideeën hebben voor eigen acties aankomend jaar en met ons in contact willen komen,
stuur een mailtje naar nsr@ladiescircle.nl of bezoek onze Facebook groep Ladies in actie voor
Metakids.
Ladies in actie voor Metakids – Samen maken we metabole ziekten behandelbaar!

Circler.World
Past member in Circler.World
In ons oude Ladies Administratie Systeem (LAS) kon een Lady zichzelf uitschrijven. Ladies die 45 jaar
waren, werden per 1 april automatisch uitgeschreven uit het LAS. In Circler.World is dat gewijzigd.
Alleen de huidige secretaris kan nu Ladies uitschrijven. De secretaris dient ook zelf Ladies die vanwege
de leeftijd uitstromen uit te schrijven uit Circler.World. Dit gaat niet meer automatisch.
Nu blijkt na een steekproef vanuit het HB LCNL, dat niet alle oud Ladies er op een correcte wijze in
staan. Veel staan nog op actief terwijl ze al oud Lady zijn of vervroegd zijn uitgetreden en hebben nog
geen regel past member/ resigned bij het kopje Groepen en Functies inclusief een ingangsdatum.
Een vriendelijk verzoek aan alle huidige secretarissen om samen met hun voorzitters een check te doen
op alle oud Ladies die in de eigen Circle zijn opgenomen in C.W. Indien nodig graag aanpassen voor 1
februari 2021. Actieve Ladies worden uiteindelijk meegenomen in calculaties voor het opstellen van
de factuur richting Circles.
Dit doe je als volgt:
1) Je zoekt de Oud Lady op en je gaat naar haar profielpagina
2) Bij het blokje Persoonlijke informatie :
- zet je de STATUS op past member ( langer dan 5 jaar lid) of op resigned ( < dan 5 jaar lid)
- tevens vul je hier de vertrekdatum in.
3) Bij het blokje Groepen en Functies:
- vul je zowel aansluitingsdatum als ook de vertrekdatum in bij de regel member
- maak je daarna een NIEUWE regel aan te weten: PAST MEMBER. Hier vul je alleen de ingangsdatum
van de Past Member regel in. (Deze is hetzelfde als de vertrekdatum die je hebt ingevuld bij het blokje
persoonlijke Informatie.)
Om je op weg te helpen met Circler.World worden er regelmatig instructievideo’s gemaakt, deze kun
je terugvinden in de afgelopen edities en onze website:
•
•
•
•

Profiel aanpassen
Circles in jouw regio
Poll aanmaken
Nieuw lid aanmelden

Op dit moment ontvangen we nog vaak vragen, waarvan de antwoorden makkelijk terug te vinden zijn
in de handleiding. Graag verzoeken we jullie daarom eerst de handleiding te onderzoeken en natuurlijk
zijn wij bereid om te helpen als het echt niet lukt. De handleiding hebben alle besturen ontvangen en
is tevens te vinden op de website en in Circler.World. https://ladiescircle.nl/circler-world/

Wil je meer filmpjes zien als hulpmiddel? Meld je dan aan voor de facebookgroep Ladies on
Circler.World

Vacatures
Ladies` Circle Nederland is een vereniging die anno 2021 voor vele uitdagingen staat. Gelukkig zijn
vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten. Zonder jullie is er een heleboel niet mogelijk.
Natuurlijk doen we het niet voor niets. Het is namelijk hartstikke leuk om met elkaar in een gezellige
sfeer dingen voor elkaar te krijgen.
Daarom doen we opnieuw een beroep op jou als Lady om waar het kan een paar uur extra te
investeren in onze vereniging. Een overzicht van de actuele vacatures vind je in de vacaturebank op
onze website: https://ladiescircle.nl/voor-ladies/#vacaturebank
Deze LadiesTalk lichten we graag onze hoofdbestuur vacatures nog een keer uit. Het jaar vliegt weer
voorbij en eind dit bestuursjaar zullen we helaas afscheid moeten nemen van onze IPP Carolien en
onze Treasurer Aniek. Daarom zoeken we een nieuwe Treasurer en Vicepresident. Aanmelden kan tot
13 maart 2021 via https://ladiescircle.nl/vacatures/

Vacature Vice President
Elk jaar zijn we op zoek naar een nieuw gezicht voor Ladies’ Circle Nederland. Iemand die LCNL
vertegenwoordigt, zowel nationaal als internationaal. Het eerste jaar mag je vooral kijken hoe je
voorgangers het doen en bereid je je voor op jouw presidentsjaar. Zodra het tweede jaar start zorg jij
er als President voor dat Circles zoveel mogelijk gefaciliteerd worden, immers in het land gebeurt het.
Ook Charter je nieuwe Circles en mag je landelijke bijeenkomsten voorzitten. Je laatste jaar als IPP
staat vooral in het teken van de internationale contacten. Drie verschillende jaren waarin je veel leert
over LCNL, maar vooral ook over jezelf. Vragen? Neem contact op met ons, wij vertellen je graag meer!
Vacature Treasurer
Lijkt het jou leuk om een bijdrage te kunnen leveren op landelijk niveau en werk je graag samen met
en in een team van enthousiaste dames? Meld je dan aan voor de functie van Treasurer. Als Treasurer
ben je natuurlijk verantwoordelijk voor de financiën en het bijhouden van de administratie.
Je hebt veel contact met de penningmeesters van de Circles en bent aanspreekpunt van de NSR.
Daarnaast bezoek je samen met je mede HB-leden Circles, regiobijeenkomsten, charters en natuurlijk

de bijeenkomsten van LCI. Service en vriendschap staat centraal, zowel in het HB als bij Side-by-Side
activiteiten. Als onderdeel van het HB zorg je ervoor dat LCNL een mooie en gezonde organisatie blijft.
Een unieke ervaring, dus meld je aan!

Nieuwe artikelen in de LCNL webshop
Heb je het al gezien? Er zijn weer een aantal nieuwe producten toegevoegd aan onze webshop. Heb jij
een goed idee voor onze webshop, geef dit dan door aan onze Weblady, zij draagt zorg voor de
invulling van de webshop en tips zijn altijd welkom. Weblady@ladiescircle.nl

Contact met...
•

•
•

Heb je een vraag die je wilt stellen aan een van de Ladies van het Hoofdbestuur, de regio
coördinatoren of aan onze commissies? Gebruik dan de e-mailadressen zoals ze hieronder en
op onze website worden vermeld. Vermeld ook uit welke Circle je afkomstig bent.
Gebruik hiervoor niet de e-mailadressen die gekoppeld zijn aan onze profielen in C.W
gebruiken. Deze worden naar onze prive e-mailadressen doorgestuurd.
Op deze manier kunnen we snel schakelen en houden we ook veel gemakkelijker overzicht.

Contact met het hoofdbestuur
President - Tosca Goes - president@ladiescircle.nl
Immediate Past President - Carolien Van Dijk - ipp@ladiescircle.nl
Vice President - Anita Groen - vicepresident@ladiescircle.nl
Secretary - Siska Hummel - secretary@ladiescircle.nl
Treasurer - Aniek Pijpelink - treasurer@ladiescircle.nl
Weblady /Pro - Mariska Verwoert - weblady@ladiescircle.nl
Contact met onze Commissies
● Circulaire Commissie - circulaire@ladiescircle.nl
Nikki Soetekouw, Geraldine Wijffels, Patricia van Marion-Slootmans, Mariska Verwoert
● Juridische Commissie - juco@ladiescircle.nl
Pamela Hoetelmans, Tina Kortland, Elise Heyman
● NSR Metakids - nsr@ladiescircle.nl
Susanne van Vegchel, Chantal Singels, Martine Olijslagers-Kuip, Caroline Bronkhorst-Zaanen
Contact met onze regio coördinatoren

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regio 1 - regio1@ladiescircle.nl Regio 2 - regio2@ladiescircle.nl Regio 3 - regio3@ladiescircle.nl Regio 4 - regio4@ladiescircle.nl Regio 5 - regio5@ladiescircle.nl Regio 6 - regio6@ladiescircle.nl Regio 7 - regio7@ladiescircle.nl Regio 8 - regio8@ladiescircle.nl Regio 9 - regio9@ladiescircle.nl Regio 10 - regio10@ladiescircle.nl
Regio 11 - regio11@ladiescircle.nl

Sanne Hageman / Debby Homans
Vacature
Vacature
Vacature
Vacature
Mariziana van Leeuwen
Michaëla Wielinga
Vacature
Vacature
- Vacature
- Imke Melskens

Meer informatie over onze regio coördinatoren vind je op onze website:

