Lovely Lady,
Op verschillende manieren wordt er zowel landelijk als regionaal hard gewerkt aan
het thema zichtbaarheid. Op sociale media zijn we gestart met Circle in de Spotlight
en ook krijgen we steeds meer vragen vanuit Circles die aanspraak willen maken op
het budget uit het voorstel zichtbaarheid. De nieuwe NSR is ook plannen aan het
maken voor diverse acties en we kijken uit naar de RBB’s die in oktober en november
plaatsvinden.
Ontzettend fijn om te merken dat er binnen de richtlijnen van het RIVM én het Out of
the box durven denken en doen, heel veel wél mogelijk is om Verbinding, Interactie
en Passie voor Ladies’ Circle met elkaar te creëren
September was voor ons een drukke maand met wederom veel digitale
bijeenkomsten, maar eentje sprong er toch echt wel uit: de digitale cheque uitreiking
voor Stichting Neurofibromatose. Het was erg bijzonder om op deze manier samen te
zijn en het enthousiasme en de betrokkenheid te voelen van alle Ladies uit het land.
Jullie lezen er meer over in deze nieuwsbrief.
Rare tijden staan de hoeveelheid bezoeken gelukkig niet in de weg, er zijn ontzettend
veel mogelijkheden gevonden om te verbinden. 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:
● MTM 2021
● Circle in the spotlight
● Cheque uitreiking Stichting Neurofibromatose
● Voorstel zichtbaarheid
● Website
● RBB's
● Deadline Circulaire
● Wat kan er wel?
● Oproep: deel wat je gedaan hebt met de €90,- cashbackactie
● Nieuws vanuit de NSR - Metakids
● Circler.World
● Vacatures
● Contact met...
● Belangrijke data

MTM 2021
Gezien de situatie omtrent Covid-19 is er besloten geen MTM te laten plaatsvinden in
Malta van 19-21 februari 2021. Op zaterdag 20 februari 2021 zal deze virtueel
plaatsvinden.

Er is besloten om na de MTM van Malta in 2021 de MTM’s in alfabetische volgorde te
gaan organiseren, hierdoor is het voor elk land duidelijk wanneer ze de MTM mogen
organiseren. Wij mogen dus in 2028, noteer dit alvast in je agenda.
● 2022 - Malta
● 2023 - België
● 2024 - Duitsland
● 2025 - GB&I
● 2026 - Luxemburg
● 2027 - Malta
● 2028 - Nederland
● 2029 - Roemenië
● 2030 - Oostenrijk
● 2031 - België

Circle in the spotlight
In september zijn we gestart met een nieuwe campagne op social media genaamd
‘Circle in the spotlight’. Alle Circles lichten we 1 voor 1 uit om zo iedere Circle een
keer uitgebreid in het zonnetje te zetten. Alle besturen hebben hier inmiddels een email over ontvangen. We ontvangen graag jullie input hiervoor.

Cheque uitreiking NSR
De cheque uitreiking van de NSR is altijd weer een bijzonder moment en ondanks alle
maatregelen waar we tegenwoordig mee te maken hebben wilden wij als
hoofdbestuur er alles aan doen om ook deze cheque uitreiking aan Stichting
Neurofibromatose bijzonder te maken. We wilden alle Ladies uit Nederland hierbij
betrekken en de Ladies van de NSR 2018 - 2020 bedanken voor hun inzet en
enthousiasme. Zo ontstond het idee van een digitale cheque uitreiking waar alle
Ladies van Nederland bij aanwezig konden zijn.
Machteld, Annemieke, Marike en Liesbeth hebben Hubert, oprichter en bestuurslid
van Stichting Neurofibromatose, kunnen verrassen met een prachtige taart met
hierop de geweldige opbrengst. Samen hebben wij de afgelopen 2 jaar 260.524 euro
voor NF mogen inzamelen! Daar zijn we ontzettend trots op!

Van dit moment had de NSR een mooi filmpje gemaakt samen met alle
hoogtepunten van de afgelopen 2 jaar. Op 29 september jl. zonden wij dit filmpje live
uit op Facebook en spraken we live met Hubert en de Ladies van de NSR. Ook Dr.
Walter Taal van het Erasmus MC haakte aan en kon zo al enthousiast vertellen over
de eerste succesvolle resultaten van het onderzoek. Heb je de uitzending
gemist? Hier kun je de uitzending terugkijken.
Om zoveel mogelijk zichtbaarheid voor NF te genereren hebben alle besturen ook
een persbericht ontvangen om lokaal te verspreiden met de informatie van jullie
Circle. Graag horen we waar dit persbericht is opgepikt.

Voorstel zichtbaarheid
De eerste ideeën komen binnen en kunnen na akkoord worden opgepakt. Enkele
Circles doen vast navraag voor bijvoorbeeld een duurzame rolbanner. Ladies’ Circle
15 Venlo heeft het mooie idee geopperd om samen met andere serviceclubs uit
Venlo een bord te plaatsen bij de ingang van de gemeente Venlo. Een mooi initiatief
wat het hele jaar door zichtbaar is.
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.

Website
Is jullie website al op orde? Een van de onderdelen om, in aanmerking te komen,
naast een leuk zichtbaarheid voorstel product, is het nodig dat jullie website abc is
(actueel, betrouwbaar en compleet). Waarom dit zo belangrijk is? Op het moment dat
een toekomstige Lady gaat zoeken naar een Circle die bij haar past wil ze natuurlijk
recente informatie vinden. Bij een professionele vereniging proberen we zoveel
mogelijk die professionalisering door te voeren en ook de lokale Circles hierbij te
ontlasten en ondersteunen. Hiervoor zijn er in 2018/2019 landelijk 74 Circle pagina’s
aangemaakt. Elke Circle heeft de mogelijk om op deze wijze haarzelf in the spotlight
te zetten. Op deze wijze helpen we dus ook met alle Circles mee aan de zichtbaarheid
van LCNL vandaar dat wij dit ook zo ontzettend belangrijk vinden.
Elke website heeft:
•
•
•

de mogelijkheid om een webshop toe te voegen, onze prachtige weblady
Mariska helpt jullie hier graag mee.
een actiepagina aan te maken, speciaal voor een event.
de icoontjes van jullie sociale media pagina’s te linken zodat jullie nog meer
ambassadeurs, sponsoren kunnen bereiken.

Elke website, dus ook de centrale www.LadiesCircle.nl pagina, blijft in ontwikkeling.
We streven erna om natuurlijk ook onze pagina abc te hebben en te houden.
Daarnaast willen we ook graag een interessante pagina voor bezoekers alsook voor
ons Ladies.

RBB
In oktober en november vinden de RBB’s (RegioBestuursBijeenkomsten) en RB’s
(RegioBijeenkomsten) weer plaats in alle regio’s. Dé mogelijkheid voor Circles om
elkaar beter te leren kennen en onderling meer verbinding te maken. Maar ook een
moment om van elkaar te leren en gezellig bij te praten. De RBB’s worden digitaal
georganiseerd door onderstaande Circles, zij versturen dan ook de uitnodigingen
hiervoor. Wij hopen jullie allen te zien en hebben er ontzettend veel zin in!
● Regio 1: LC03 Groningen - 29 oktober ‘20
● Regio 2: LC22 Oostenwind - 26 oktober ‘20
● Regio 3: LC54 Hoogeveen - 20 oktober ‘20
● Regio 4: LC11 Wageningen - 4 november ‘20
● Regio 5: LC24 Tilburg - 8 oktober ‘20
● Regio 6: LC50 Maastricht - 17 oktober ‘20
● Regio 7: LC75 Betuwse Bloesems - 22 oktober ‘20
● Regio 8: LC57 Leiden - 12 november ‘20
● Regio 9: LC04 Schiedam - 27 oktober ‘20
● Regio 10: LC18 Het Gooi - 22 oktober ‘20
● Regio 11: LC59 Eindhoven - 13 oktober ‘20
De organiserende Circles krijgen altijd ruim op voorhand de basisinformatie van de
National Secretary. Wil je weten wanneer jullie Circle aan de beurt is? Deze informatie
vind je terug op in Circler.World (Niveau LC The Netherlands, documenten, map RBB
planning).
Wij als HB ontmoeten jullie graag! Vanwege het wegvallen van enkele live
ontmoetingen zoals het bijwonen van jullie events en Circlebezoeken zullen we als HB
bij meer RBB’s aanschuiven om jullie zo toch te kunnen ontmoeten.

Circulaire
De deadline van het najaarsnummer van de Circulaire nadert. Hebben jullie als Circle
nog een mooi verhaal of inspirerende actie waar je graag over wil vertellen? Lever
dan je input aan vóór 15 oktober 2020. Elke Circle heeft de mogelijkheid om een één
of meerdere artikelen aan te leveren. Meer informatie over het aanleveren van
artikelen en advertenties vindt je op onze website: https://ladiescircle.nl/prmedia/

Iedere Circle heeft één advertentieverplichting per jaar en daar kun je een advertentie
van A6-staand voor aanleveren. Voor dit najaarsnummer zijn LC01 t/m LC40 die
mogen aanleveren vóór 15 oktober. Ook kun je meer advertentieruimte inkopen
indien gewenst.
Natuurlijk zijn al onze Circulaires de moeite waard om te bewaren. Mocht je ze niet
meer hebben en toch willen terugkijken, onze Circulaires zijn ook digitaal te
lezen: https://issuu.com/ladiescirclenederland/

Wat kan er wel?
Het is ontzettend fijn om te merken dat er bínnen de richtlijnen van het RIVM én het
Out of the box durven denken en doen, heel veel wél mogelijk is om Verbinding
, Interactie en Passie voor Ladies’ Circle met elkaar te creëren.
Op sociale media en in de diverse app groepen proberen wij Ladies elkaar te steunen
en motiveren. Het is geweldig om te ervaren dat er gelukkig ook heel veel gekeken
wordt naar wat er wél allemaal kan.

•
•
•

Goede doelen → Attente tasjes voor bewoners verzorgingshuis, bloemen
bezorgen, kerstboomactie
Fundraisings → Chocolade acties
Ladies → vergadering met 1 of 2 ladies bij je thuis, in horecagelegenheid,
online pubquiz, digitale escaperoom, wijnproeverij, bierproeverij met quiz,
Clean the earth in jouw woonomgeving, kinderboerderij/tuin winterklaar
maken, kookworkshop, bel challenge.

Heb jij als Lady een geweldig idee, deel het met je Circle maar ook
met president@ladiescircle.nl want wellicht nemen we jouw idee mee in de volgende
nieuwsbrief waardoor een andere Circle er ook profijt van heeft.

Oproep: deel wat je gedaan hebt met de €90,- cashbackactie
Vanwege corona maken ook alle Ladies en Circles van Nederland een aangrijpende
tijd door. Het HB heeft daarom voorgesteld om alle Circles een bedrag van €90,terug te betalen over het jaar 2019/2020. Op de ALV van 13-06-2020 hebben de
Circles ingestemd met dit voorstel. Inmiddels hebben alle Circles het bedrag van
€90,- terug ontvangen.

Jullie mogen als Circle zelf bepalen hoe jullie dit gaan besteden. Denk bijvoorbeeld
aan een eigen lokaal doel of steun onze nieuwe NSR Metakids met jullie bijdrage. We
zijn ervan overtuigd dat jullie zelf de beste bestemming kunnen bepalen!
Wij vinden het ontzettend leuk om via social media te horen wat jullie met het
bedrag gedaan hebben. Dus tag ons in jullie posts! Van zo'n goede daad geef je niet
alleen degene die het bedrag krijgt een goed gevoel, maar we worden er zelf ook
altijd een beetje warm en blij van! Jullie ook?

Nieuws vanuit de NSR - Metakids
Het is zover! Afgelopen week startte onze digitale roadshow en waren wij te gast
tijdens de RBB van Regio 5 georganiseerd door LC24 Tilburg. Wij zullen jullie tijdens
de RBB’s meer vertellen over metabole ziekten en de wijze waarop de opbrengst van
jullie acties wordt besteed. Natuurlijk presenteren wij jullie ook de gadgets die jullie
bij ons kunnen kopen!
Ter voorbereiding hebben wij een online meeting gehad met metabole kinderartsen
Clara van Karnebeek, Radboud UMC en Marion Brands, Amsterdam UMC. Zij leiden
het onderzoek Therapie Versneller, dat met de opbrengst van onze acties wordt
gefinancierd. Het werd tijdens deze avond opnieuw duidelijk hoe groot het verschil is
dat wij met elkaar kunnen maken. Geen donatie in een bodemloze put, maar een

concrete bijdrage aan het beschikbaar maken van behandelingen bij patiënten bij wie
dat nu nog niet mogelijk is! Meer informatie over het onderzoek is online
beschikbaar.

Wij zijn heel blij met alle Ladies die in actie zijn. Veel Circles verkopen eigen
chocoladeletters of de heerlijke Tony’s Chocolonely letters en repen. Wij hopen dat
andere Ladies´ Circles deze mooie voorbeelden zullen volgen.
Als jullie nog vragen hebben of tijdens jullie vergadering aandacht willen besteden
aan Metakids, laat het ons dan weten via nsr@ladiescircle.nl of stuur ons een
berichtje in onze Facebook groep Ladies in actie voor Metakids. Wij staan voor jullie
klaar!

Circler.World
Om je op weg te helpen met Circler.World plaatsen we elke LadiesTalk een
instructievideo. Wist je dat je in Circler.World heel handig kunt kijken welke Circles er
in jouw regio zitten? Leuk om te weten nu de RBB´s er aan komen.
Natuurlijk kan je ook opzoeken welke Circles in andere regio’s zitten! Wil je weten
hoe? Check dan onderstaand filmpje.

Op dit moment ontvangen we nog vaak vragen, waarvan de antwoorden makkelijk
terug te vinden zijn in de handleiding, deze hebben alle besturen ontvangen en is
tevens te vinden op de website: https://ladiescircle.nl/. Graag verzoeken we jullie
daarom eerst de handleiding te onderzoeken en natuurlijk zijn wij bereid om te
helpen als het echt niet lukt. We omarmen het hebben van 1 centraal systeem.
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 2020 voor vele uitdagingen staat.
Gelukkig zijn vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten. Zonder jullie
zouden een heleboel zaken niet mogelijk zijn en het is ook 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. Ben je nieuwsgierig geworden naar hoe jij
landelijk actief zou kunnen zijn? Neem dan een kijkje naar onderstaande vacatures.
Hoofdbestuur vacature – VP
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 één van ons, wij vertellen je graag meer!

Hoofdbestuur 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!
Heb je vragen, neem contact op met onze Treasurer Aniek
via treasurer@ladiescircle.nl
Webbeheerder
Als onderdeel van het thema zichtbaarheid willen we ook online zichtbaar zijn en
onze websites verder optimaliseren. Daarom zijn we op zoek naar een webbeheerder.
Als webbeheerder ben jij de rechterhand van de weblady en help jij met het
uitbouwen van de Ladies’ Circle Nederland website, de website van de ALV en van het
VOL. Heb jij de juiste skills en motivatie en vindt je het leuk om je in te zetten voor
Ladies’ Circle Nederland? Neem dan contact op met onze Weblady Mariska
via weblady@ladiescircle.nl
Commissielid voor de JUCO
De JUCO, de Juridische Commissie van Ladies’ Circle Nederland, ontvangt
voornamelijk vragen op het gebied van statuten, btw, huishoudelijk reglementen en
aansprakelijkheid. Op dit moment zijn hier 3 Ladies, Pamela, Tina & Elise, bij
betrokken en actief, helaas zullen wij binnen 2 jaar afscheid moeten nemen van 2
van deze Ladies. Vandaar dat wij aanvulling zoeken in de vorm van een fiscalist en/of
(kandidaat)notaris. Past deze vacature bij jou? Reageren kan via juco@ladiescircle.nl.

Redactielid van het landelijke magazine Circulaire
Als lid van de redactie Circulaire draag je bij aan de totstandkoming van ons
landelijke magazine dat twee keer per jaar uitkomt.
De circulaire commissie bestaat momenteel uit 3 Ladies: Nikki, Geraldine en Mariska.

De vergaderingen van de redactie vinden voornamelijk 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

Vacature Regiocoördinator (RC)
De Regiocoördinatoren timmeren goed aan de weg en enthousiasmeren steeds meer
Ladies om mee te doen. Op dit moment is er voor regio 5, 8 en 9 nog geen
Regiocoördinator. Wij zoeken voor elke regio 1 Lady die dit wil oppakken om de pilot
die loopt tot 6 juni 2021 een succes te maken.

Wat is ook alweer de concrete vraag aan deze Ladies?
Tijdens de ALV op 25 mei 2019 hebben we een GO gekregen op het voorstel om een
pilot van twee jaar met Regiocoördinatoren te doen. Het doel is Circles regionaal te
verbinden, door informatie te halen en brengen. Afstanden naar elkaar en naar het
HB te verkleinen, kennis te maken met het besturen binnen Ladies' Circle en last but
not least plezier te hebben en er persoonlijk van te groeien. Praktisch betekent dit,
dat je bij een aantal Circles uit je regio op bezoek gaat, enkele bijeenkomsten hebt en
eventueel kleine projecten samen uitwerkt.
Lijkt het jou leuk, om deze spil in het web te zijn en mee te denken over de precieze
invulling hiervan? Geef je op door voor 15 oktober een bericht te sturen aan onze IPP,
Carolien: ipp@ladiescircle.nl
Benieuwd naar wie jouw Regiocoördinator is? Kijk in Circler.World klik links op LC The
Netherlands en je ziet de Regiocoördinatoren van alle regio’s die zijn ingevuld. Klik je
op je eigen regio, dan zie je het overzicht van alle Circles en voorzitters in jouw regio.

Contact met...
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. Naast dat wij ons
inzetten in het bestuur, commissie, regio zijn we ook gewoon Lady, onze mails als
Lady ontvangen we in onze privé e-mail, zoals vermeld in Circler.World. 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,
Mariska Verwoert
Juridische Commissie: juco@ladiescircle.nl - Pamela Hoetelmans, Tina Kortland, Elise
Heyman
Nationale Service Raad (NSR): nsr@ladiescircle.nl - Susanne van Vegchel, Chantal
Singels, Martine Olijslagers-Kuip, Caroline Bronkhorst-Zaanen
Contact met onze RC’s
● Regio 1: regio1@ladiescircle.nl - Sanne Hageman / Debby Homans
● Regio 2: regio2@ladiescircle.nl - Baukje van Ruiven-Schuurmans / Marieke van Gent
● Regio 3: regio3@ladiescircle.nl - Linda Koezen
● Regio 4: regio4@ladiescircle.nl - Marleen Kaarsemaker
● Regio 5: regio5@ladiescircle.nl - Vacature
● Regio 6: regio6@ladiescircle.nl - Mariziana van Leeuwen
● Regio 7: regio7@ladiescircle.nl - Vacature
● Regio 8: regio8@ladiescircle.nl - Vacature
● Regio 9: regio9@ladiescircle.nl - Vacature
● Regio 10: regio10@ladiescircle.nl - Chantal Rucker
● Regio 11: regio11@ladiescircle.nl - Imke Melskens

Volg ons ook op social media:

● Facebook
● Instagram
● LinkedIn

Belangrijke data
6 februari 2021, VOL 2021 - in Lexmond
20 februari 2021, MTM 2021 - digitaal
24 april 2021, Ladies’ Ball - in Beetsterzwaag
5 juni 2021, ALV & Lustrumfeest - in Dordrecht
25-28 augustus 2021, AGM LCI Marokko - in Casablanca

