
 

 
 

Lovely Lady, 

Verbeelding, Inspiratie, Productiviteit. 

Oktober is alweer omgevlogen en vorige week vond ook weer de laatste RBB plaats. En Ladies wat 

ontzettend gaaf om te zien hoe jullie hiermee aan de slag zijn gegaan. De aftrap was voor LC24 Tilburg 

en LC57 Leiden mocht hem afsluiten. Nu wordt het tijd om ons te gaan richten op onze halfjaarlijkse 

vergadering, het VOL. 

Opnieuw hebben wij veel te delen, internationaal, nationaal en lokaal nieuws in deze LadiesTalk, veel 

leesplezier gewenst! 

Yours in friendship, 

Tosca, Anita, Carolien, Siska, Aniek en Mariska 

Hoofdbestuur Ladies' Circle Nederland 2020-2021 

Jaarmotto 2020-2021 "BE VIP" 

 
 

 



In deze LadiesTalk vind je meer informatie over: 

● RB(B)'s 

● Het VOL  

● Website Ladies'  Circle Nederland 

● Circle in the spotlight 

● Webshop Ladies'  Circle Nederland 

● Voorstel zichtbaarheid 

● Nieuws vanuit de NSR 

● Nieuws vanuit de meerjarenbegrotingscommissie 

● Uitgelichte vacature: treasurer 

● Circler.World 

● Nieuwe ledenset - nieuwe naambadges 

● Ladies' Circle International 

● Belangrijke data 

● Contact met Ladies' Circle Nederland 

 

RB(B)'s 

Rare tijden dat is zeker! De oorspronkelijke plannen voor de RB & RBB’s konden niet doorgaan en dan 

is het schakelen, wat gaan we doen, wat is veilig, wat is inspirerend? En Ladies jullie hebben jezelf 

overtroffen! De organiserende Circles willen we bedanken voor hun enthousiasme en creativiteit. Wat 

een geweldige Verbinding en Interactie en Positiviteit hebben jullie weten te creëren. 

 
 

Door deze rare tijd is het voor ons als HB wel mogelijk geweest om bij meer RBB’s aan te sluiten om 

jullie zo toch te kunnen ontmoeten. Naast de Circle bezoeken is dit een van onze mooie momenten 

waarop we jullie kunnen spreken. Op social media hebben we van elke RBB een impressie gepost. De 

uitnodigingen en verslagen vinden jullie ook terug in Circler.World ter inspiratie voor toekomstige 

meetings. 

 

Het VOL 

Het VOL is de halfjaarlijkse vergadering van Ladies´ Circle Nederland, een dag Voor Onze Ladies en 

door onze Ladies. Over de invulling verklappen we nog niets, wel kijken wij er ontzettend naar uit om 

jullie allemaal weer te zien. Dus hou zaterdag 6 februari 2021 vrij in je agenda. Meer informatie over 

het VOL vind je op: http://vol.ladiescircle.nl/ 

http://vol.ladiescircle.nl/


 

 

Website Ladies' Circle Nederland 

Elke website is blijvend in ontwikkeling om zo “abc” te blijven (Actueel, Betrouwbaar & Compleet). Zo 

ook www.LadiesCircle.nl. Naast informatie over Ladies’ Circle, onze organisatie en natuurlijk onze 

webshop zijn we aan het uitbreiden met de pagina Voor Ladies. Op deze pagina vind je een overzicht 

van alle openstaande vacatures, meer informatie over de hoofdbestuursleden en ons jaarmotto en het 

je kunt hier nu ook een (digitaal) Circlebezoek aanvragen. 

 
 

Ga je zelf aan de slag met de website van jouw Circle en kom je er niet helemaal uit, pak dan de 

handleiding erbij. Deze is te vinden in de documenten van Circler.World in het mapje ‘PR en 

communicatie’. 

 

Circle in the spotlight 

In september zijn we gestart met een nieuwe campagne op social media genaamd ‘Circle in the 

spotlight’. Alle Circles hebben we uitgenodigd om hiervoor input aan te leveren. Inmiddels hebben we 

zo’n 17 Circles van de 72 in the spotlight kunnen zetten. Staat jouw Circle er al bij? 

http://www.ladiescircle.nl/
https://ladiescircle.nl/voor-ladies/
https://vol.ladiescircle.nl/
https://ladiescircle.nl/voor-ladies/


 

 

Webshop Ladies’ Circle Nederland 

Steeds meer Ladies weten onze landelijke webshop te vinden en achter de schermen wordt ook hard 

gewerkt aan het bedenken van nieuwe items die we aan de webshop toe kunnen voegen. Sinds kort 

verkopen we ook Proud to be a Lady mondmaskers die zowel binnen als buiten Nederland goed 

verkocht worden. Je kunt ze hier bestellen. 

 

 

Voorstel zichtbaarheid 

Complimenten Ladies, jullie zijn goed zichtbaar! We genieten van de berichtjes die we ontvangen als 

er een actie is opgepakt door de regio of de pers. Zoals jullie weten hebben jullie dit jaar de 

mogelijkheid om voor een zichtbaarheidsvergoeding in aanmerking te komen. Laat deze kans niet 

voorbij gaan. 

De informatie over de voorwaarden en enkele suggesties staan in Circler.World in de documenten, 

map PR & Communicatie. 

https://ladiescircle.nl/product/mondmasker-proud-to-be-a-lady/
https://ladiescircle.nl/product/mondmasker-proud-to-be-a-lady/


 
 

Heb jij als Lady een geweldig idee, deel het met je Circle maar ook met weblady@ladiescircle.nl want 

wellicht nemen we jouw idee mee in de volgende nieuwsbrief waardoor een andere Circle er ook 

profijt van heeft. 

 

Nieuws vanuit de NSR - Metakids 

De RBB’s zijn alweer achter de rug en wat een geweldige ervaring was het om zoveel Ladies virtueel te 

ontmoeten en de gastvrijheid te ervaren van de organiserende Circles. Wij vinden het heel bijzonder 

om te merken dat de betrokkenheid bij Metakids zo groot is. Door het hele land worden al 

fantastische acties georganiseerd. 

Heel veel Circles hebben meegedaan met de Tony Chocolonely actie, maar ook worden er eigen 

chocoladeletter verkoopacties georganiseerd. Daarnaast worden er pepernoten verkocht, dozen wijn 

en wij ontvingen van LC53 Het Groene Hart en LC04 Schiedam al een mooie bijdrage. Tijdens de 

vergadering van LC30 Bilthoven – Zeist ontvingen wij een geweldige cheque! 

Ook de mondkapjes bleken een groot succes. Veel dank aan alle Ladies die hier zo actief op ingingen. 

De mondkapjes zijn inmiddels allemaal verstuurd. Wij zijn heel dankbaar voor jullie enthousiasme en 

inzet! Heeft jouw Circle ook een actie voor Metakids? Laat het ons dan weten! Je kunt ons altijd 

bereiken via onze Facebook Groep Ladies in Actie voor Metakids. Of via email: nsr@ladiescircle.nl 

Er komen ook veel vragen over de andere gadgets. Wij beschikken over exclusieve ‘In actie voor 

Metakids’ pins (verzamelitem!) en wij verkopen mooie bewerkte oesters. Voorbeelden kun je bekijken 

via Facebook of Instagram Help met een Schelp. Alle opbrengsten zijn voor Metakids. Je kunt ons altijd 

mailen om je bestelling door te geven. Op dit e-mailadres zijn wij ook bereikbaar voor al jullie vragen. 

mailto:weblady@ladiescircle.nl
https://www.facebook.com/groups/ladiesinactievoormetakids/
mailto:nsr@ladiescircle.nl
https://www.facebook.com/helpmeteenschelp/


 
 

Ladies in actie voor Metakids. Samen maken we metabole ziekten behandelbaar! 

 

Nieuws vanuit de meerjarenbegrotingscommissie 

Terugkoppeling enquête MBC 

In februari hebben jullie een enquête van ons mogen ontvangen met daarin een viertal vragen en de 

mogelijkheid om een toelichting op de antwoorden te geven. De twee onderwerpen hadden 

betrekking op: 

1. Wezenfonds 

2. Project Opstart Fonds (POF) 

We hebben een terugkoppeling ontvangen van 117 Ladies, een mooi aantal! 

De reacties op de onderwerpen waren heel wisselend, begrijpelijk natuurlijk. Op basis van de reactie 

hebben wij als MBC een evaluatie gemaakt. Hieronder een terugkoppeling n.a.v. onze evaluatie. 

1. Wezenfonds 

Op basis van de overwegend negatieve reacties hebben wij overleg gehad en terugkoppeling 

gezocht bij de NTR waar het wezenfonds al langer bestaat. Echter bij de NTR wordt er geen 

gebruikt gemaakt van de reserves, maar gaat het om bijdragen van de leden middels de 

Tafels. 

Alle positieve en negatieve reacties in ogenschouw nemende en de twijfels van ons als 

commissie over het wezenfonds heeft ons doen besluiten om het voorstel nu niet verder uit te 

werken. Wellicht een uitwerking in een later stadium en dan op vrijwillige basis van de Circles. 

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit een belemmering moet zijn voor een Lady of meerdere 

Ladies om het voorstel nu wel verder uit wil werken. 

 

2. Project Opstart Fonds (POF) 

Gezien de antwoorden gegeven in de enquête en onze eigen ervaringen hebben we ook voor 

het POF besloten het voorstel niet verder uit te werken. Ook hiervoor geldt dat dit geen 

belemmering hoeft te zijn voor een ander om dit uit te werken. 

De keuze die we maken als commissie om deze onderwerpen niet verder in een voorstel uit te werken 

wil niet zeggen dat we stil zitten als commissie! We hebben nog een aantal onderwerpen waar we mee 

bezig zijn of mee aan de slag gaan. Hierover volgt op een later tijdstip een terugkoppeling. 



 
 

Hierbij een dank je wel aan alle Ladies die meegeholpen hebben aan deze enquête en deze hebben 

ingevuld. Graag tot ziens op een Ladies evenement waarbij we elkaar weer digitaal, en hopelijk snel in 

levende lijve, mogen ontmoeten. 

Hartelijke groet, 

Aniek, Ilse, Linda, Marleen en Mariziana 

 

Uitgelichte vacature: Treasurer 

Vanaf volgend bestuursjaar zijn we weer op zoek naar een nieuwe Treasurer. Onze huidige 

Treasurer Aniek Pijpelink vertelt je in haar vlog meer over deze vacature. 

 

https://youtu.be/eXBmGagHZOY


 

Meer weten? Op https://ladiescircle.nl/voor-ladies vind je meer informatie over deze vacature en ook 

alle andere openstaande vacatures. 

 

 

Circler.World 

Om je op weg te helpen met Circler.World plaatsen we elke LadiesTalk een instructievideo, deze vind je 

daarna ook op onze website: https://ladiescircle.nl/circler-world/. 

Heb je vragen over Circler.World? Wij helpen je graag! Kijk eerst in de handleiding en bij de Filmpjes, 

kom je er dan niet uit, stel dan je vraag via de e-mail aan secretary@ladiescircle.nl Ook bij in de 

facebookgroep Ladies on Circler.World zijn er meer filmpjes en tips te vinden. 

Wil jij een speciaal onderdeel op een filmpje hebben opgenomen? Laat ons dit weten, nemen we die 

wellicht mee in een volgende LadiesTalk. 

Poll aanmaken 

Wisten jullie ook dat je heel gemakkelijk online en al dan niet anoniem kunt stemmen binnen je eigen 

Circle? Bijvoorbeeld om een nieuw goed doel te kiezen, een handen-uit-de-mouwen-actie of keuze 

nieuw item ten behoeve van het vergroten van de zichtbaarheid van jullie Circle. 

 
Aanmaken nieuwe Lady in Circler.World 

Het aanmaken van een nieuw lid binnen een Circler.World kan standaard worden gedaan door de 

voorzitter of secretaris van de Circle, zij hebben immers de zgn. admin-rechten binnen de Circle. 

Het is belangrijk, voordat je een nieuw lid aanmaakt, over te schakelen naar de admin-modus. In de 

handleiding (link) staat, vanaf pagina 5, stap voor stap beschreven hoe dit te doen vanaf een laptop. 

In bijgaand filmpje laten we zien hoe je dit kunt doen via de app op de telefoon. 

https://ladiescircle.nl/voor-ladies/
https://ladiescircle.nl/circler-world/
mailto:secretary@ladiescircle.nl
https://www.facebook.com/groups/2691709871061765/
https://youtu.be/EX-dZVxHVss


 
 

Het aanmaken van een nieuwe Lady bestaat uit 3 pagina's. Zorg er voor dat alle contactgegevens er 

volledig en correct worden ingevoerd. Op de laatste pagina wordt tevens gevraagd om een groep aan 

te maken. Vergeet dit niet. 

Kies: 

1) Members 

2) Periode 2020-2021 

3) Laat alleen de startdatum staan en haal de einddatum weg. 

Onderaan de pagina verschijnt daarna het kopje : Password 

Zet beide schuifjes op "YES"/ "JA" en druk vervolgens op versturen/send 

De nieuwe Lady ontvangt dan een email om in te loggen in Circler.World. 

 

Nieuwe ledenset - nieuwe naambadges 

We hebben een nieuw ontwerp voor de naambadges! Fris wit en aansluitend op onze huisstijl! Voor 

nieuwe Ladies dien je de naambadge zelf te bestellen in de webshop van LCNL. Kies je voor de Nieuwe 

ledenset, dan krijg je er ook een LCNL pin bij. De nieuwe ledenset kan je bestellen 

via: https://ladiescircle.nl/product/naambadge-nieuwe-leden-nieuw-ontwerp/. 

Vind je het leuk om voor je hele Circle nieuwe naambadges te bestellen? Neem dan even contact op 

met onze Treasurer Aniek via treasurer@ladiescircle.nl. Dan kijken we of we jullie met zo’n grote 

bestelling tegemoet kunnen komen in de prijs. 

https://ladiescircle.nl/product/naambadge-nieuwe-leden-nieuw-ontwerp/
mailto:treasurer@ladiescircle.nl
https://youtu.be/DePB3NeoVrA


 
 

 

Check de spelling! Tekst wordt letterlijk overgenomen op de badge! 

* Omdat de badges uit het buitenland komen geldt er een langere levertijd dan normaal. * , houd hier 

dus wel rekening mee 

 

Ladies' Circle International 

Op 29 november 2020 zullen Anita & Tosca aanschuiven bij de Internationale Contact Meeting. Deze 

meeting is bedoeld om verbinding te maken met de Ladies in onze internationale regio. 

Wil je weten wat er bij andere landen speelt in onze internationale regio? 

Meld je aan voor de facebook groep https://www.facebook.com/groups/lcimiddleeuropeanregion/ 

http://ladiescircleinternational.org/ 

 

 

Belangrijke data 

6 februari 2021 VOL 2021 Lexmond 

20 februari 2021 MTM 2021 digitaal 

24 april 2021 Ladies’ Ball Beetsterzwaag 

5 juni 2021 ALV & Lustrumfeest Dordrecht 

25-28 augustus 2021 AGM LCI Marokko Casablanca 

https://www.facebook.com/groups/lcimiddleeuropeanregion/
http://ladiescircleinternational.org/
https://vol.ladiescircle.nl/
http://alv.ladiescircle.nl/
https://ladiescircle.nl/product/naambadge-nieuwe-leden-nieuw-ontwerp/
http://ladiescircleinternational.org/


 

 

 

Samen met onze Side By Side partners organiseren we op dinsdagavond 29 december 2020 een 

unieke OudejaarsQuiz. Begin je nu alvast te verdiepen in het nieuws van het afgelopen jaar en lees je 

goed in en zoek alles uit over de vier clubs en win deze geweldige quiz! 

Wij hebben er zin in, jullie ook? 

 

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. 

Contact met het HoofdBestuur 

• 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 

mailto:president@ladiescircle.nl
mailto:ipp@ladiescircle.nl
mailto:vicepresident@ladiescircle.nl
mailto:secretary@ladiescircle.nl
mailto:treasurer@ladiescircle.nl
mailto:weblady@ladiescircle.nl


 
 

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 

mailto:circulaire@ladiescircle.nl
mailto:juco@ladiescircle.nl
mailto:NSR@ladiescircle.nl
mailto:regio1@ladiescircle.nl
https://ladiescircle.nl/voor-ladies/#vacaturebank
mailto:regio3@ladiescircle.nl
https://ladiescircle.nl/voor-ladies/#vacaturebank
https://ladiescircle.nl/voor-ladies/#vacaturebank
mailto:regio6@ladiescircle.nl
mailto:regio7@ladiescircle.nl
https://ladiescircle.nl/voor-ladies/#vacaturebank
https://ladiescircle.nl/voor-ladies/#vacaturebank
https://ladiescircle.nl/voor-ladies/#vacaturebank
mailto:regio11@ladiescircle.nl


 
● Facebook 

● Instagram 

● LinkedIn 

 

http://www.facebook.com/LadiesCircleNederland/
http://www.instagram.com/ladiescirclenederland/
http://www.linkedin.com/company/lcnl

