
Beste leden, vrienden, vriendinnen en belangstellenden,  
 
Letterlijk stap voor stap gaat de samenleving langzaam weer van het slot. Wij kijken daarom 
hoopvol vooruit naar het najaar waarin weer activiteiten kunnen gaan organiseren. Traditiegetrouw 
ligt het humanistische seizoen nagenoeg stil in de zomer. Wij beraden ons op eventuele 
tussenactiviteiten in de zomer, maar gaan sowieso op Wereldhumanismedag een activiteit 
organiseren, daarover en over andere zaken leest u meer in deze nieuwsbrief.  
 
 
Wereldhumanismedag 
Op 21 juni is het Wereldhumanismedag, de enige feestdag die humanisten kennen. Vorig jaar 
stuurden we onze leden per post een kaart met groeipapier. Dit jaar zullen we gebruik makend van 
de uitzondering voor levensbeschouwelijke bijeenkomsten een fysieke bijeenkomst organiseren. 
Deze zal plaatsvinden op maandagavond 21 juni in Zwolle, in het vertrouwde zaaltje bij stichting 
Focus (Zerboltstraat 63a, Zwolle). Wij hebben al vast live muziek geregeld voor die avond. 
Wij verwachten nu de volgende regels te zullen moeten gaan hanteren die dag: 
-Desinfectie van de handen bij binnenkomst 
-Mondkapje op bij het verplaatsen in de ruimte (als u zit mag hij af) 
-Geen samenzang 
-Plaatsnemen op 1,5 meter afstand van elkaar (indien u niet uit hetzelfde huishouden komt).  
-Bij klachten die op Corona kunnen wijzen verzoeken we u niet naar deze bijeenkomst te komen. 
 
Vanwege de 1,5 meter afstand is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar en we vragen u dan 
ook zich op te geven via hvzwolle@gmail.com onder vermelding van Wereldhumanismedag. Bij 
meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen geldt het moment van aanmelding (wie het eerst mailt, 
wie het eerst maalt). Wilt u graag komen naar deze bijeenkomst, maar zijn de kosten van openbaar 
vervoer een drempel voor u. laat dit dan weten. 
 
Mogelijk zullen we een deel van deze bijeenkomst live streamen (via Zoom o.i.d.) zodat een groter 
publiek van de muziek kan genieten. Meer informatie daarover volgt later. Aanvang van deze 
bijeenkomst is 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis. 
 
 
Vacature bestuurslid 
Wij willen ons bestuur graag versterken om de komende tijd weer volop activiteiten te organiseren 
en ons geluid te laten horen. 
Vacature – Bestuurslid afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 

Voel jij je betrokken bij de humanistische idealen (vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid) en wil 

je eraan bijdragen om deze idealen te verwezenlijken in Zwolle en Omstreken? Ben jij lid van het 

Humanistisch Verbond (of zou je dat willen worden)? Misschien is de functie van afdelingsbestuurslid dan 

iets voor jou! 

Wat verwachten wij? 

We verwachten dat je een paar uur per maand kunt vrijmaken. 



Wat bieden wij? 

We bieden enthousiaste collega-bestuursleden en de kans om je netwerk te verbreden en je kennis te 

verdiepen. 

Wat zoeken wij? 

We zoeken iemand die goed kan samenwerken, die is geïnteresseerd in het humanisme in brede zin en die 

bereid is om daar actief een steentje aan bij te dragen! 

Geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar hvzwolle@gmail.com, dan zal voorzitter Rob contact met je 

opnemen.  

 
Persbericht 500ste lid.  
Eindelijk hebben we ons 500ste lid van de beloofde presentjes overhandigd. Hieronder een gedeelte 
van het persbericht dat we daarover naar lokale media hebben gestuurd:  
 
Humanistisch Verbond Zwolle en Omstreken verwelkomt vijfhonderdste lid met bloemen en bloemlezing 
Steeds meer leden voor Zwolse humanisten 
 
Vorig jaar verwelkomde de Zwolse afdeling van het Humanistisch Verbond haar vijfhonderdste lid. Om dat nu alsnog 
te vieren, bracht de afdelingsvoorzitter twee cadeaus langs bij het nieuwe lid. Voorzitter Rob Kooloos: "Simone is een 
van de vele nieuwe leden die we met het Humanistisch Verbond in onze regio mochten verwelkomen de afgelopen tijd. 
Voor ons is het getal van vijfhonderd leden een belangrijke mijlpaal die we niet voorbij wilden laten gaan." 
Simone werd verblijd met een mooie bos bloemen én met een goed boek, namelijk de humanistische bloemlezing. Ze 
reageerde heel enthousiast op de geschenken. De bos bloemen was speciaal samengesteld in de kleuren van het 
Humanistisch Verbond (paars/oranje).  
Simone hoopt snel in het echt humanisten te kunnen ontmoeten. Door de Coronamaatregelen staan bijeenkomsten nog 
altijd op een laag pitje. Maar zodra het weer kan, pakt de afdeling de draad weer op en worden er weer lezingen, 
cursussen en andere ontmoetingen georganiseerd. Voorzitter Kooloos: "Het is mooi om te merken dat zelfs nu alles 
noodgedwongen stilligt nog steeds veel nieuwe leden zich melden. Op naar de zeshonderd!" 
 

 
 
Algemene Ledenvergadering definitief geannuleerd  
Eerder dit jaar is besloten geen ALV te organiseren. Wij gaan op 21 juni geen ‘inhaal-ALV’ 
organiseren. Dit besluit is door ons genomen omdat op ons aanbod om de stukken van de ALV in te 



zien slechts door een enkeling is gereageerd. Voor u is het goed om te weten dat de essentiële zaken 
met het landelijk bureau zijn afgestemd. Als afdeling kunnen we gewoon door en gaan we gewoon 
door. Veel van de zaken die we op de ALV zouden doen (zoals het vaststellen van het werkplan en 
de begroting) zijn inmiddels achterhaald. Op de ALV van 2022 zullen we mogelijk nog wel wat 
formele zaken uit 2021 aftikken.   
 
 
Keti Kot 
Op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij herdacht en de vrijheid gevierd. Als de activiteiten 
dit jaar door kunnen gaan bij Keti Koti in Zwolle willen we daar met het HV graag bij aansluiten. 
De activiteiten zijn een mooie gelegenheid kennis te maken met mensen met een andere 
achtergrond. Meer intercultureel contact moedigen we sterk aan vanuit het HV, het verrijkt ons 
leven.  
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
Zondagochtendbijeenkomsten en Humanistisch Café 
We gaan er vanuit dat we in september weer kunnen opstarten met inachtneming van de dan 
geldende voorschriften. 
 
Oproep student 
In onze vorige nieuwsbrief stond een oproep van een student. Er kwam veel respons van u om met 
de student in gesprek te gaan. Dank voor uw aanmeldingen. De student heeft laten weten al een 
goed gesprek te hebben gehad.  
 
Jonge Humanisten 
Een jonge humanist uit een van onze buurafdelingen heeft contact gelegd met ons om weer jonge 
humanisten bijeen te brengen. Voorlopig is het plan om samen met andere jongeren naar landelijke 
activiteiten (zoals de Summer School) te gaan. Dat is een goed plan, wat wij vanuit onze afdeling 
ondersteunen. 
 
Voorbereidingen vredesweek 
Een inclusieve samenleving is het thema van de Vredesweek van 2021 (komende september). Wij 
hebben aan de organisatie laten weten graag ook een rol te willen spelen in de Vredesweek. Hoe en 
wat precies wordt nu besproken. Later meer nieuws.  
 
Podcasts  
De derde podcast is in de maak. Deze zal deze zomer nog uitkomen. 
Mocht u de eerste of tweede podcast ‘Durf te spreken’ nog willen terugluisteren of doorsturen naar 
bekenden, dat kan. Via deze link is de eerste podcast te beluisteren:  https://soundcloud.com/user-
416917634/durf-te-spreken-aflevering-1-hanneke-poelmans 
Via deze link de tweede: https://soundcloud.com/user-416917634/durf-te-spreken-aflevering-2-
ralph-keuning 
 
 
Tot slot: Overdenking  
 
De website www.thehumanist.com  heeft eerder tien levende humanistische waarden opgesteld. Wij 
geven deze tien waarden graag ter overdenking aan u mee, in de nieuwsbrief en op FaceBook. Elke 
nieuwsbrief zal 1 of hooguit 2 waarden bevatten. U kunt daar eens over nadenken om u te laten 
inspireren.  
 



De zevende waarde die we u ter overdenking meegeven is:  

Dienstbaarheid en participatie 

Dienstbaarheid en participatie gaan over het omzetten van waarden in acties die een positieve 
impact hebben op onze gemeenschappen en de samenleving als geheel. Dienstbaarheid en 
participatie helpen om sociaal bewustzijn te laten groeien, anderen te helpen, verantwoordelijkheid 
te vergroten en het helpt bij veel andere onderdelen van de negen waarden. Zich dienstbaar 
opstellen is niet alleen beter voor de ontvangers van de hulp; zij die diensten verrichten kunnen 
nieuwe vaardigheden ontwikkelen, ervaringen opdoen en ervaren persoonlijke voldoening. Dit kan 
tot persoonlijke groei leiden. We moeten allemaal beseffen dat we onderdeel van een groep 
uitmaken en dat zich dienstbaar opstellen en de handen uit de mouwen steken voor anderen profijt 
voor zowel de groep als de individuen oplevert.  

 
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Brechtje, Gertjan, Rob 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 


