
 

 
 

Lovely Lady, 

We hopen dat je de afgelopen weken hebt kunnen genieten van het prachtige mooie weer. Misschien 

heb je genoten van een welverdiende vakantie of heb je deze nog in het vooruitzicht. Wij als HB zijn 

weer allemaal terug en gaan er weer vol tegenaan.  

In deze LadiesTalk komen de volgende onderwerpen aan bod: 

● Circler.World 

● LAS 

● Voorstel Zichtbaarheid 

● Deadline Circulaire 

● Terugblik AGM 

● Lustrumfeest 

● Nieuws vanuit de NSR 

● Vacatures 

● Belangrijke data 

Pak wat te drinken en neem even de tijd om deze uitgebreide nieuwsbrief tot je te nemen, we hebben 

na de vakantie veel met je te delen. 

Yours in Friendship, 

Tosca, Anita, Carolien, Siska, Aniek en Mariska 

Hoofdbestuur Ladies' Circle Nederland 2020-2021 

Jaarmotto 2020-2021 "BE VIP" 

 

 

 



 

Circler.World  

Een groot aantal Ladies zien we al actief met hun profiel in Circler.World, wat is dit mooi om te zien. 

#proud Daarnaast wordt ook al gretig gebruik gemaakt van de fijne faciliteiten van het op één vaste 

plek hebben van vergaderstukken en foto’s. Nieuwe Ladies kunnen alleen nog maar aangemeld 

worden via Circler.World. Let op! Zorg ervoor dat de juiste data ook zijn ingevoerd. De 

aansluitingsdatum is bijvoorbeeld de datum dat een Lady toetreedt tot LCNL en de adresgegevens om 

ook natuurlijk de Circulaire te ontvangen. 

Note voor alle secretarissen: graag een extra controle op de adresgegevens van de Ladies in de eigen 

Circle. Dit ivm het opmaken van de verzendlijsten voor het versturen van de Circulaire. Indien er geen 

correct adres in Circler.World staat kan er geen Circulaire worden verzonden. 

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 onze de 

website: https://www.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. 

Om je op weg te helpen met Circler.World zullen we elke LadiesTalk een instructievideo plaatsen. In 

deze eerste video laten we je zien hoe je gemakkelijk je eigen persoonlijke profiel als Lady kunt 

aanpassen: 
 

 

 

 

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

Circler.World 

 

 

https://ladiescircle.nl/
https://www.facebook.com/groups/2691709871061765/
https://www.facebook.com/groups/2691709871061765/
https://www.youtube.com/watch?v=MjtF-3FDWQQ


LAS beschikbaar tot 1 oktober 2020 

Met de komst van Circler.World is het LAS is voor nu alleen nog beschikbaar voor de (oudere) 

documenten. Vandaar dat we op hele korte termijn ook stoppen met het LAS. Willen jullie als 

Circle geen documenten of foto’s verliezen, dan hierbij het urgente verzoek om deze leeg te halen 

vóór 1 oktober 2020. Het LAS zal hierna worden verwijderd. 

 

 
 

 

 

Voorstel zichtbaarheid 

Tijdens de landelijke ALV op 13 juni jl. is het voorstel zichtbaarheid goedgekeurd. Dit voorstel maakt 

het mogelijk om tijdens het huidige bestuursjaar aan iedere Circle een budget van €200,- beschikbaar 

te stellen. Dit budget kan ingezet worden om te werken aan de lokale zichtbaarheid van elke Circle en 

daarbij ook de zichtbaarheid van Ladies’ Circle Nederland. 

 
De eerste ideeën voor het gebruik maken van de vergoeding voor de zichtbaarheid komen binnen. 

Denk aan een roll-up banner die je de komende jaren (duurzaam) bij al je events kunt neerzetten. Of 

hebben jullie als Circle een herkenbare outfit die jullie aandoen, het toevoegen van het LCNL 

logo(10cm) is dan ook een mogelijkheid. 

Als je als Circle even wil sparren voordat je een voorstel indient, kan dit via weblady@ladiescircle.nl 

 

mailto:weblady@ladiescircle.nl


Deadline Circulaire - 15 oktober 2020 

Dit najaar ligt ons magazine de Circulaire weer op de mat. Stuur je input in 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.  

Natuurlijk kun je meer advertentieruimte inkopen indien gewenst. 

 

 

Terugblik AGM 

De 61e AGM van Ladies’ Circle International vond plaats op 29 augustus, een andere dan vorig jaar, 

maar ook deze was memorabel. Net zoals Nederland heeft LCI ervoor gekozen om de AGM volledig 

digitaal te doen. En met honderden Ladies uit 44 landen met nogal wat tijdverschillen, met meer of 

minder goede internetverbindingen blijft het spannend of het allemaal wel lukt. En met ‘n enkele hick 

up kunnen we zeggen dat ook dit een geslaagde AGM was. 

Van te voren heeft het projectteam Circler.World met vrouw en macht alles in het werk gesteld zodat 

de besturen van alle landen die moesten stemmen, ingevoerd waren in Circler.World. Hierdoor kon 

dus ook voor het eerst digitaal gestemd worden. Carolien, President 2019-2020 en Tosca Vicepresident 

2019-2020 mochten de zondag van te voren de counselorsmeeting bijwonen en aansluitend zo’n 26 

stemmen uitbrengen in Circler.World, dit ter voorbereiding op de AGM. 

https://ladiescircle.nl/prmedia/


 
Op social media hebben we prachtige hoeden voorbij zien komen, helaas werd het geen Hattrick, geen 

3e keer op rij dat we de LCI hatter contest wonnen, volgend jaar dan maar weer? Na 2 jaar was het tijd 

voor Marieke om afscheid te nemen van haar LCI bestuur, we zijn ongelofelijk trots op wat Marieke 

heeft weten bij te dragen. De tijd van Femke als LCI president was aangebroken, de tijd dus ook om 

haar bestuur voor te stellen en haar prachtige motto en logo. 

Wat dan fijn is als het niet gaat zoals ooit bedoeld? De pins van onze LCI President Femke hebben we 

direct in ontvangst kunnen nemen en zijn verzonden naar de Circles die deze besteld hebben.  

Binnenkort ook in onze eigen webshop te koop! 

 

Lustrumfeest 

Zoals je weet konden in verband met COVID-19 onze ALV en ons lustrumfeest op 13 juni 2020 niet 

doorgaan zoals gepland. Onze ALV hebben we omgezet in een succesvolle, digitale ALV waar we 

enorm trots op zijn. 

 
We hebben nu ook nieuws over het lustrumfeest. We verzetten dit feest namelijk naar 5 juni 2021 als 

afsluiting van een geweldig lustrumjaar! Natuurlijk hopen we jullie hier allemaal te zien. De reeds 

gekochte tickets voor dit lustrumfeest zetten we automatisch om naar tickets voor ons nieuwe feest. 

Degenen die tickets gekocht hebben zijn hier inmiddels over geïnformeerd. 

 



Nieuws vanuit de NSR 

In februari mochten wij tijdens het VOL in Lexmond ons goede doel, Stichting Metakids, presenteren 

aan alle Ladies’ Circles van Nederland. Toen durfden we niet te dromen dat we ook daadwerkelijk 

gekozen zouden worden als landelijk doel. Dat gebeurde tijdens de digitale ALV op 13 juni! Stichting 

Metakids volgt Stichting Neurofibromatose op en is de komende twee jaar het landelijke doel. Wat zijn 

we ongelofelijk blij en trots dat zovelen van jullie op ons gestemd hebben. Heel hartelijk dank voor alle 

stemmen! 

 
 

Wij, LC18 Het Gooi en LC74 Soest gaan er de komende twee jaar alles aan doen om de opbrengst voor 

Stichting Metakids zo hoog mogelijk te maken. Maar samen kunnen we meer!! We hopen daarom op 

jullie steun. ‘Ladies in actie voor Metakids’ is ons thema. Samen zetten we Stichting Metakids en 

metabole ziekten op de kaart. Met de opbrengst kunnen we het veelbelovende onderzoek ‘Therapie 

Versneller’ steunen en er samen voor zorgen dat meer kinderen kans hebben op (over)leven. 

Wij danken LC67 De Markiezinnen en LC29 De Kempen al voor de allereerste actie voor Metakids. 

Femke en Nikki, dank jullie wel voor dit geweldige initiatief! Mocht je als LC plannen hebben voor het 

organiseren van acties, dan horen wij dat graag! Wij kunnen jullie helpen met promotiemateriaal en 

denken graag mee. Voor vragen kunnen jullie ons mailen op nsr@ladiescircle.nl of ons bereiken via de 

Facebook groep Ladies in actie voor Metakids. Hierin lanceren we ook de actie Tikkie jij rent 

‘m! Waarin wij als Ladies met elkaar geld kunnen ophalen. 

Wij kijken uit naar de RBB’s in oktober en november en houden jullie graag via deze nieuwsbrief op de 

hoogte van onze activiteiten. 

Samen maken we metabole ziekten behandelbaar. 

 

 

 

 

 

 

mailto:nsr@ladiescircle.nl
https://www.facebook.com/groups/ladiesinactievoormetakids
https://tikkiejijrentm.nl/?gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnV0EkEsGhDoeEA8KFRuKinZEHjk4MPp_4ObTXoI7aCOrGJ9ZQgNSWRoCaBMQAvD_BwE#gf_1
https://tikkiejijrentm.nl/?gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnV0EkEsGhDoeEA8KFRuKinZEHjk4MPp_4ObTXoI7aCOrGJ9ZQgNSWRoCaBMQAvD_BwE#gf_1
https://www.facebook.com/groups/ladiesinactievoormetakids


Vacatures 

 
 

Wil jij je ook regionaal, landelijk of zelfs internationaal inzetten voor Ladies’ Circle? We hebben weer 

een aantal nieuwe vacatures open staan. Aan het eind van dit bestuursjaar zullen onze Treasurer Aniek 

en IPP Carolien afscheid nemen na 3 jaar actief te zijn geweest in het hoofdbestuur. Daarom zijn we 

ook op zoek naar een nieuwe Treasurer en Vicepresident. Hieronder een overzicht van de openstaande 

vacatures. 

 

Vacature Regiocoördinator (RC): 

De Regiocoördinatoren timmeren goed aan de weg en enthousiast meren steeds meer Ladies om mee 

te doen. Op dit moment zijn er voor regio 5, 8 en 9 nog geen Regiocoördinatoren. 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 veel 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 jouw leuk om deze spil in het web te zijn en mee te denken over de precieze invulling hiervan? 

Geef je op door een bericht te sturen naar 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. 

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. 

mailto:ipp@ladiescircle.nl


 
 

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 

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!  

 

 

 

 

 

mailto: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 dat 

twee keer per jaar uitkomt. De circulaire commissie bestaat momenteel uit 3 Ladies, Nikki 

Soetekouw, Geraldine Wijffels en Mariska Verwoert. 

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  

 

Vacature Media manager voor Ladies’ Circle International 

Ladies’ Circle International is op zoek naar een Media Manager. Ben jij een social media-ster, goed in 

branding en hou je van een uitdaging? Wil jij invulling geven aan de Media manager functie van LCI? 

Reageer dan zo snel mogelijk via president@ladiescircle.nl deze functie start bij voorkeur op 27 

september 2020 

.  

 

Belangrijke data 

 
 

VOL 2021 - 6 februari 2021 in Lexmond 

MTM 2021 - 19-21 februari op Malta 

ALV & Lustrumfeest - 5 juni 2021 in Dordrecht 

AGM LCI Marokko - 25-28 augustus 2021 in Casablanca 

Gezien de recente ontwikkelingen zullen alle RBB’s digitaal plaatsvinden. 

 

RBB’s 

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 

mailto:circulaire@ladiescircle.nl
mailto:president@ladiescircle.nl


Regio 9 - dinsdag 27 oktober - LC04 Schiedam 

Regio 10 - donderdag 22 oktober - LC18 Het Gooi 

Regio 11 - dinsdag 13 oktober - LC59 Eindhoven 

 

 

 


