
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond afdeling Brabant 

 

Datum: zaterdag 27 oktober 2018 

Plaats: Het Klooster, Schorsmolenstraat 13, Breda 

 

Aanwezige bestuursleden: Kees Schilder (voorzitter), Paula van Luijk (secretaris), Lambert 

Elshout (penningmeester), Okke de Groote (komt iets later), Jan Broekman, Willem-Jan van Wijk, 

Louck Everaars 

Aanwezige overige leden: 11 leden 

Afwezig met bericht: 7 leden 

Notulen: Paula van Luijk (secretaris) 

 

Nr Agendapunt Bespreking 

1 Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 14.05 uur en blikt terug op de 
leuke wandeling vanochtend langs muurschilderingen in het centrum 
van Breda onder leiding van een gids van Blind Walls Gallery. 
Agenda: akkoord. 

2  Mededelingen Geen. 

3 Ingekomen stukken De secretaris toont een recent van het Landelijk Bureau ontvangen  
boekje met het programma en de stukken voor de Ledendag en 
Algemene Ledenvergadering (ALV). 
 
Datum: 24 november 2018. Aanvang ALV: 13.30 uur. 
Locatie: “Het Oude Magazijn” te Amersfoort 
Voorafgaand aan de ALV kan men een lezing bijwonen of een 
documentaire bekijken. Aanvang: 11.00 uur. 

4 Notulen ALV 2017 Geen opmerkingen. 
De notulen worden goedgekeurd. Dank aan de secretaris. 

5 Jaarverslag afdeling 
2017 

Dit verslag vermeldt nog niet de West-Brabantse activiteiten.  
Verslag wordt goedgekeurd. Dank aan de secretaris. 

6 Financieel jaarverslag 
2017 

De penningmeester bespreekt de exploitatie- en balansformulieren. 
 
Er is weinig verschil tussen 2016 en 2017.  
De afdeling heeft een fraai eigen vermogen van ruim €15000,-. 
Wanneer het eigen vermogen te groot is in verhouding tot het bedrag 
dat jaarlijks aan activiteiten besteed wordt, dan zal het Landelijk 
Bureau afromen ten gunste van het Activiteitenfonds. 
 
De afdeling heeft een negatief verschil van €94,- 

7 Verslag 
kascontrolecommissie  

De commissie heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken.  
Eén van beide leden kon vandaag niet aanwezig zijn. Op verzoek van 
het andere lid leest de penningmeester de goedkeuringsbrief voor 
waarin de kas in orde werd bevonden. 

8 Decharge van de 
penningmeester 

De penningmeester wordt met applaus decharge verleend voor het 
gevoerde beleid. 

9 Decharge van het 
bestuur voor het 
gevoerde beleid 

Het bestuur (waarin in 2017 nog enkel de Oost-Brabantse 
bestuursleden zitting hadden) wordt met applaus decharge verleend 
voor het gevoerde beleid. 

10 Verkiezing 
kascontrolecommissie 

Het is gebruikelijk dat men deze taak maximaal 2 jaar vervult. Eén 
van beide leden doet dit al langer. Zijn er gegadigden om deze taak 
van haar over te nemen? Okke heeft interesse, maar omdat hij 
reservebestuurslid is, is het niet wenselijk dat hij tegelijkertijd deel 
uitmaakt van de kascontrolecommissie. 



Er worden een nieuw lid én een nieuw reservelid gevonden. 
 
De oude commissieleden ontvangen applaus als dank voor hun werk. 

11 De afdeling in 2018;  
De stand van zaken 

De voorzitter besteedt aandacht aan de voornemens en activiteiten 
uit het jaarplan die gerealiseerd werden.  
 
Er zijn actieve werkgroepen in West-Brabant, ’s-Hertogenbosch en 
Eindhoven. 
We wilden ook in kleinere kernen actief zijn. Dankzij een actief lid is 
er nu een dialoogtafel in regio Uden. 
 
West-Brabant: activiteiten vinden veelal in Breda plaats en variëren 
van lezingen en museumbezoek tot cursussen en een thema-avond 
over duurzaamheid. 
 
Eindhoven: er is continuïteit van de gespreksgroep, ‘De Verdieping” 
en het HV-café. Voorts was er een bezoek aan het Van Abbemuseum, 
een thema-avond over Alevieten en komt Boris van Ham in november 
spreken en een boek presenteren over Nieuwe Vrijdenkers. 
 
’s-Hertogenbosch: de activiteiten staan op een lager pitje. We willen 
graag nieuwe mensen actief krijgen om mee te organiseren.  
De Humanistische Koffietafel loopt goed. 
 
PR/communicatie blijft een punt van aandacht. De Facebookpagina 
en de nieuwsbrieven worden goed bijgehouden. Voor PR naar buiten 
toe is nog geen goede vorm gevonden. 
 
Willem-Jan vult aan dat een groepje is gevormd dat nieuwe leden 
bezoekt, overigens met wisselend succes. Het groepje heeft als 
bereik de regio’s West-Brabant, Oss, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. 
 
De bijeenkomsten voor nieuwe leden – waar tijdens de ALV in 2016 
voor gepleit werd – zijn goed ontvangen en worden gecontinueerd. 

12 Verkiezing nieuwe 
bestuursleden 

Lambert Elshout: aftredend en herkiesbaar. 
Hetty Goudswaard ten Brink: aftredend en herkiesbaar. Zij is nu niet 
aanwezig. 
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. 
Bij acclamatie worden Lambert en Hetty herkozen. 
 
Okke wil graag formaliseren dat hij reservebestuurslid is. Een van de 
aanwezigen is van mening dat men of ‘ja’ of ‘nee’ zegt tegen het 
bestuurslidmaatschap en heeft bedenkingen bij een status van 
reservelid. Indien men een dergelijke tussenoplossing toch wenst, 
dient vastgelegd te worden wat een reservelidmaatschap inhoudt. 
De voorzitter stelt voor om dit eerst te onderzoeken, de statuten te 
wijzigen en op de volgende ALV formeel een besluit te nemen. 

13 Vaststellen jaarplan 
2019 

Okke mist het bij punt 11 genoemde ‘Bezoek van nieuwe leden”.  
De voorzitter belooft dit toe te voegen en neemt het jaarplan met 
bijbehorende overzicht door; hij geeft toelichting waar nodig. 
 
Enkele onderwerpen waar extra aandacht aan besteed wordt: 
-‘Ledenontmoeting lokaal’. Dit is een mogelijkheid voor leden om 
elkaar te treffen in de diverse subregio’s en van gedachten te 
wisselen over activiteiten in de eigen subregio.  
Er was onlangs een ontmoeting in Eindhoven. De leden waren 
tevreden en er waren geen nieuwe suggesties. 
- Bezoek aan de Kamagurka tentoonstelling is niet doorgegaan 



 
Er zijn vragen over de gebruikte terminologie: gespreksgroep, 
koffietafel, dialooggroep, HV-café.... is daar onderscheid in? 
“Jazeker” reageert de voorzitter. De volgende nuances worden 
aangebracht: 

 gespreksgroep Eindhoven => debatkarakter 

 ‘De Verdieping’ => dialoogkarakter 

 gespreksgroep Uden => dialoogkarakter 

 HV-café Eindhoven => informeel karakter 

 HV-café ’s-Hertogenbosch => vaak een thema-avond met spreker 
 
Iemand meldt dat in de regio Roosendaal- Bergen op Zoom behoefte 
is aan een gespreksgroep met dialoogkarakter. Een ander lid vraagt 
of dat in Breda georganiseerd kan worden. Echter, in Breda vinden al 
diverse activiteiten plaats, dit in tegenstelling tot regio Roosendaal-
Bergen op Zoom. Mogelijk worden leden in Breda geïnspireerd om 
ook een dialooggroep te starten. Men kan ook belangstellenden 
werven aan de dialoogtafel tijdens de Dag van de Dialoog. 
 
Lambert heeft een idee voor een laagdrempelige activiteit. Men kan 
leden vragen de eigen woonplaats aan anderen te tonen in de vorm 
van een wandeling. Een van de aanwezigen reageert enthousiast en 
denkt een geschikte kandidaat te weten die hij hiervoor wil 
benaderen. 
 
Okke mist een plan of visie op PR. Er volgt een discussie: 
Het PR-groepje is uit elkaar gevallen. Wat is het beoogde resultaat? 
Interne PR zal beperkt resultaat geven, externe PR is een 
omvangrijke klus. Van de ca. 1100 leden zien we maar een klein 
groepje. De meeste leden ondersteunen het gedachtegoed, maar 
hebben er geen behoefte aan om actief deel te nemen. 
Er is nauwelijks budget om naar buiten te treden. Dan moet in de 
begroting opgenomen worden dat er budget voor komt. 
Laten we er eens over denken met welke intentie we PR op willen 
zetten en hoeveel ruimte er in de begroting voor is. We kunnen 
samenwerking zoeken met andere organisaties en aanhaken bij hun 
activiteiten. Onze naam wordt dan ook vermeldt bij hun activiteit. 
De voorzitter sluit de discussie met het voorstel om deze laatste 
suggestie over te nemen.  
 
Het voorstel om het jaarplan met de aanvullingen goed te keuren 
wordt met algemene stemmen aangenomen. 

14 Vaststellen begroting 
2019 

De penningmeester doorloopt de begroting.  
 
Voor wat betreft activiteiten die al langer georganiseerd worden zijn 
de bedragen van 2017 en 2018 als uitgangspunt genomen.  
 
In het bijzonder worden nog de volgende punten besproken: 
- lezingen/excursies: deze zijn nog weinig concreet en moeten nog 
nader ingevuld worden. 
- nieuwe leden: het betreft reiskosten i.v.m. ledenbezoek 
- het Weekend: indien nodig kunnen we een bijdrage uit het 
activiteitenfonds vragen. 
- jubilea: er zijn in 2019 beduidend meer jubilarissen dan 
voorgaande jaren. 
- organisatorische kosten: kosten voor een bijeenkomst bij het 
Landelijk Bureau, bestuursvergaderingen, reiskosten ernaartoe. 



- jong-HV: geen geplande bijeenkomsten met jong-HV, omdat er in 
Brabant geen actief kader meer is. De actieve groep die er ooit in 
Eindhoven was is afgestudeerd en uit beeld geraakt.  
 
Tijdens het gesprek over jong-HV geeft iemand aan dat jongeren niet 
zo gemotiveerd zijn om ergens lid van te zijn. Vaak is hun komst 
eenmalig. Ze hebben levensvragen en zijn op zoek naar antwoorden. 
De voorzitter zegt hierop dat de School of Life wel veel jongeren 
trekt. Het lid vervolgt dat ze eens gebeld heeft met de School of Life 
met de vraag om naar Breda te komen. De organisatie gaf echter aan 
daar nog niet aan toe te zijn. Lambert oppert dat dit wellicht een 
interessant onderwerp is voor de Regio-ontmoetingsdag. Hier wordt 
instemmend op gereageerd. 
 
Er wordt gevraagd of we inzicht hebben in de leeftijdsopbouw van 
de afdeling. De voorzitter: leden zijn veelal boven de 60, ook nieuwe 
leden. 
 
De begroting wordt bij acclamatie goedgekeurd. 

15 Rondvraag en wat 
verder ter tafel komt 

Voorzitter:  
-er liggen diverse folders op tafel, onder andere over de actie om de 
universele rechten van de mens op te laten nemen in het paspoort. 
Ken je een burgemeester, wil je dan vragen te tekenen? Een oproep 
aan eenieder die nog niet getekend heeft, om dat alsnog te doen. 
- vorig jaar steeg het ledenaantal; leden van Human zijn benaderd 
om lid van het Humanistisch Verbond te worden.  
Okke: ook Human deed een oproep om meer leden te krijgen. 
 
Lid: 
Onderneemt het bestuur van onze afdeling nog iets in het kader van 
Deep Democracy? Sta je er als bestuur achter? 
Voorzitter: het Landelijk Bestuur deed onderzoek naar deze 
methodiek voor besluitvorming. Onze afdeling leverde enkel een 
bijdrage. We hebben het er als bestuur van afdeling Brabant verder 
niet over gehad. Het rapport is aangeboden aan het Landelijk 
Bestuur. We wachten af wat de uitkomst is. 
 
Lid:  
In maart is er in Tilburg een middag met schilderes Isabel Schmitz. 
Dit is interessant voor kunstliefhebbers. Wellicht is samenwerking 
mogelijk, maar daar is nog geen concreet idee voor. 
 
Lid:  
Samenwerking met de Volksuniversiteit lijkt me zinvol. Veel mensen 
willen geen langdurige cursussen meer volgen.  
Okke: is uitnodiging voor de Regio-ontmoeting zinvol? 
Voorzitter: we gaan op een of andere manier verbinding zoeken. 
 
Lid: 
Bij het ochtendprogramma vertelde de gids dat er ook een grafitti-
fietstocht mogelijk is. Dat lijkt me een leuk idee. 

16  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur. 

 


