
Beste leden, vrienden en belangstellenden,

We wensen u vanaf deze plek graag een gelukkig nieuwjaar! Natuurlijk is het wat onpersoonlijk om
dat alleen via deze digitale weg te doen en daarom hopen wij u ook te mogen begroeten op onze 
nieuwjaarsborrel op zondagmiddag 17 februari. Noteert u die datum vast in uw agenda? In 2019 
hopen wij samen met u weer veel inspirerende en interessante activiteiten te organiseren. Hieronder 
leest u meer over onze komende Algemene Ledenvergadering en geven we u o.a. een voorproefje 
van het programma voor de Humanistische Cafés in de komende maanden.

Terugblik Petitie: mensenrechten in het paspoort
Wij hebben alle burgemeesters in onze regio gevraagd of zij de petitie wilden tekenen waarin werd 
opgeroepen artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in het paspoort te 
zetten. Van het leeuwendeel van de vijftien door ons benaderde burgemeesters kregen wij een (vaak 
ook goed onderbouwde) reactie. Uiteindelijk hebben drie van hen de petitie ook daadwerkelijk 
ondertekend. Wij bedanken deze drie ondertekenaars! NB: Het aantal lijkt misschien wat laag, maar
aangezien er landelijk in totaal zes burgemeesters deze petitie ondertekenden is onze afdeling 
daarmee verantwoordelijk voor de helft van het aantal ondertekenaars…!

Programma winter/voorjaar Humanistisch Café
Alvast een tipje van de sluier voor het programma in de eerste helft van 2019…
23 januari blijft het onderwerp nog even geheim.
27 februari komt Marie-Thérèse ter Haar vertellen over Ruslands actuele geschiedenis.
27 maart verwelkomen we Ben Cranenburgh voor een pakkende lezing over ‘Muziek en het Brein’.
24 april komt Bert de Vries ons aanschouwelijk onderwijs geven over de evolutie van de mens.
22 mei is Marcel Hulspas te gast en vertelt ons aan de hand van zijn in februari te verschijnen boek 
‘Uit de diepten van de hel’ over de bloedige historie van het Byzantijnse rijk.

Ledendag/Landelijke Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op 24 november was de Landelijke Algemene Ledenvergadering (ALV). Van ons bestuur kon 
helaas niemand aanwezig zijn. Wel hebben wij een week eerder onze aandachtspunten ingebracht 
bij het voorzittersoverleg van de regio Oost. De afdeling Noord-West Veluwe bracht zodoende ook 
onze aandachtspunten in op de landelijke ALV. Onze afdeling werd daarnaast vertegenwoordigd 
door enkele actieve leden: daarvoor onze dank!

Mededeling uit het bestuur
Marcia heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen op de komende ALV als algemeen 
bestuurslid. Omdat zij ook per direct haar taken heeft neergelegd is zij afgelopen najaar de facto 
afgetreden als bestuurslid. Marcia was algemeen bestuurslid sinds 2014 en coördineerde ook de 
bijeenkomsten van de jonge humanisten. Wij bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren.

Gecombineerde Nieuwjaarsborrel/Algemene Ledenvergadering
Op zondagmiddag 17 februari houden we onze gecombineerde ALV en Nieuwjaarsborrel. Het 
begint al bijna een traditie te worden om het nuttige met het aangename te verenigen! De 
Nieuwjaarsborrel blijft een prachtige gelegenheid om in ongedwongen sfeer kennis te maken met 



nieuwe gezichten en om bij te praten met oude bekenden. Werd u onlangs lid? Kom dan vooral 
langs. Aanmelden is niet nodig!
Op de Algemene Ledenvergadering stellen we een aantal stukken officieel vast, worden 
bestuursleden (her)benoemd en is er gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur over de 
gedane zaken en plannen voor het komende jaar. We streven ernaar om de stukken (o.a. jaarverslag, 
begroting) vier weken voor aanvang online voor u ter beschikking stellen.
De middag start om 14.00 uur, nadere informatie over het programma volgt nog.

Ontbubbelborrel
Op 12 december jl. is de eerste ontbubbelborrel gehouden in de Tagrijn in Zwolle. Dit was een 
initiatief tussen een aantal twitteraars die graag eens 'in het echt' met elkaar wilden discussiëren. De 
insteek was daarbij om in ongedwongen sfeer te reflecteren op de eigen bubbel waarin men leeft en 
eens een kijkje te nemen in andermans bubbel. De afdeling heeft hierin een faciliterende rol 
gespeeld en kijkt tevreden terug op deze borrel. Er zijn in een zeer gemêleerd publiek interessante 
en prikkelende gesprekken gevoerd. Er wordt nu nagedacht over een passend vervolg. Wilt u op de 
hoogte blijven van ontbubbelende activiteiten? Laat het ons weten!

Nieuwe cursus in het voorjaar
In het voorjaar (waarschijnlijk april) zal een nieuwe cursus starten: Mens zijn in de 21e eeuw. Wie 
ben ik, als mens, in de 21e eeuw? Media, markt en technologie veranderen je leven, je relaties met 
anderen en de natuur. Hoe blijf je je eigen, bewuste keuzes maken? In vier interactieve 
bijeenkomsten verzamel je een berg nieuwe inzichten en een onbevangen blik op jezelf als mens in 
de 21e eeuw. In de volgende nieuwsbrief volgen de data, locatie en informatie over het aanmelden.

Gedachtenisbijeenkomst 4 mei
Hoewel de winter nog niet ten einde is, komt de gedachtenisbijeenkomst op 4 mei alweer snel 
dichterbij. Het Humanistisch Verbond levert ook dit jaar graag weer een constructieve bijdrage. 
Versterking van onze aanwezigheid in de werkgroep is zeer gewenst en het tijdsbeslag is te 
overzien. Interesse om mee te denken en te helpen aan deze belangrijke en mooie bijeenkomst? 
Mail ons even (dat kan in reactie op deze nieuwsbrief) of spreek een van de bestuursleden aan bij de
activiteiten.

Humanisme op televisie
Op de regionale radio laten we bij Radio Oost al jaren ons eigen humanistische geluid horen 
(Ongelofelijk! Humanisme in Overijssel, zondagavond 22.30 uur), maar op de landelijke televisie 
ligt dat een stuk ingewikkelder. De HUMAN is nu een aspirant-omroep, maar moet voldoende leden
(150.000) hebben om definitief toegelaten te worden tot het bestel. Natuurlijk is het huidige 
omroepbestel verre van perfect en is een fundamentelere discussie wellicht ook nodig, maar voor dit
moment willen we de dringende boodschap van de HUMAN wel graag met u delen. Voor meer 
informatie zie: human.nl/wordvriend  

Graag tot ziens bij de ALV/Nieuwjaarsborrel of op een van de andere activiteiten,

Met vriendelijke humanistische groet,

Bas, Gertjan, Rob
Bestuur van afdeling Zwolle en omstreken van het Humanistisch Verbond
Meer weten? Vaker humanistisch nieuws? Volg ons: Website, Facebook, Twitter 


