ACT LIKE A LADY, THINK LIKE A BOSS…
Zaterdag 28 januari vertrok ik om 8.30 fris en fruitig richting Lexmond!
En wel om het Voorzittersoverleg van LC Nederland bij te wonen.
Sinds 2 jaar worden we daarvoor uitgenodigd. Een goed teken van onze groeiende vriendschap!
Op deze bijeenkomst worden de besturen van de circles bijgepraat door hun hoofdbestuur. Het is
een interactieve bijeenkomst, waar natuurlijk ook de nodige vragen worden gesteld en beantwoord.
Het is in die zin vergelijkbaar met ons besturenoverleg.
De titel van mijn stukje was niet het thema of zo, maar deze kreet kwam voorbij en sprak me zeer
aan! We zijn ladies, maar…
We begonnen met koffie e.d. met een, blijkbaar traditionele, gevulde koek terwijl lekker swingende
muziek klonk, daar werd je wakker van! En ook hier was het weer spannend of de presentatieapparatuur of opstarten of niet, uiteindelijk natuurlijk wel!
Er waren zo’n 140 aanwezigen, allemaal Circlers en een paar genodigden: 2 bestuursleden van
Round Table en ondergetekende namens Agora.
De agenda was uitgebreid, alle commissies en de bestuursleden vertelden over de stand van zaken
tot op dat moment. En daar viel veel over te vertellen!
Een paar dingen:
LCN is peetmoeder van de eerste LC Club in Singapore;
De ALV van LC wordt gehouden op 10 juni in Sneek. Voor het eerst samen met Round Table en 41
Club. Uiteraard vergadert elke club apart, maar feesten samen!
Verder is de IGM in 2019 in Nederland, en wel in Rotterdam, van 28 aug. Tot 1 september
Na de lunch werden we verrast door Wendy de Wit, die een workshop gaf:
Zij is ondernemer met als missie en passie “haar kennis en ervaring op het gebied van persoonlijke
groei, bewustwording en positieve mindset “ met ons te delen. Womenpower, verbinding,
vriendschap, elkaar uitdagen, samen lachen…kijk maar eens op haar site www.wendydewit.nl!
Samenvattend zijn deze bijeenkomsten, op dit bestuurlijk niveau, de moeite waard. Ik deed er
inspiratie op, leerde weer mensen ( beter en nieuwe) kennen. Het is altijd goed om een kijkje in de
keuken van een ander te nemen! En zo wordt Agora ook steeds bekender, want daar draait het
uiteindelijk om…
31 maart ontmoeten de 2 besturen elkaar, om tijdens een etentje nader kennis te maken en te
bepraten hoe we elkaar kunnen inspireren en versterken!
Els Clevis, voorzitter ACN

