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Inleiding 
Onze ambitie voor 2021 is vooral: kijken waar en hoe we de vaste activiteiten weer 
kunnen oppakken, mogelijk in andere of nieuwe vorm. 
In 2020 startten we met een aantal vaste activiteiten en nieuwe initiatieven. De 
meeste activiteiten stopten door de corona-pandemie. In een aantal kernzinnen: 
▪ In de zes sub-regio’s Breda, Bergen op Zoom/Roosendaal, Eindhoven, 

’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg organiseerden we een of meer vaste activiteiten 
en is een vaste kern van bezoekers te herkennen. 

▪ In Eindhoven, Breda, Oss, ’s-Hertogenbosch en Hilvarenbeek zijn vaste 
gespreksgroepen (met verschillende namen). 

▪ In ’s-Hertogenbosch startte het HV-filmcafé. De bedoeling is om deze weer op te 
pakken. 

▪ In Tilburg startte gespreksgroep ‘Geest op Stoom’, maar dit moest helaas stoppen. 
▪ Een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden ging in 2020 helaas nog niet 

door. 
▪ Een bezoek aan de LocHal in Tilburg ging helaas niet door. 
Al met al ligt er een stevige basis en zijn er goede intenties om in 2021 mee verder te 
gaan. Daarnaast is er ruimte om nieuwe initiatieven te ondersteunen. We zullen 
mensen die iets willen organiseren stimuleren om dat actief vorm te geven. 

 
 

Doelen en ambities 2021 
We willen met de afdeling vooral voortbouwen op wat er al is. Dat betekent dat we 
het komende jaar de volgende ambities hebben. 
1. Faciliteer en organiseer de ontmoeting tussen leden (en belangstellenden), zoek 

naar verschillende mogelijkheden om met elkaar van gedachten te wisselen. Zoek 
daarbij zowel de informele ontmoeting als de verdieping. Dus zowel een 
mogelijkheid om samen een kop koffie of een glaasje te drinken, als een goede 
dialoog of een interessante spreker of inleiding. 

2. Besteed aandacht aan ‘nieuwe’ leden. Geef duidelijke en uitnodigende informatie 
aan nieuwe leden. En zorg voor minstens één activiteit waarvoor nieuwe leden 
speciaal worden uitgenodigd. 

3. Maak gebruik van de deskundigheid die er bij de eigen leden is. Probeer zicht te 
krijgen op de kennis van leden en vraag hen die met anderen te delen. Stimuleer 
initiatief: geef ruimte voor leden die zelf iets willen organiseren en faciliteer dat.   
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4. Kijk of we het Humanistisch Verbond in de provincie en in de sub-regio’s meer 
gezicht kunnen geven. We zijn relatief onbekend, dus het is mooi als we meer in 
de (regio-)kranten en andere media komen. Maar ook een actieve deelname aan 
activiteiten met een grotere uitstraling (zoals de vredesbezinning in Eindhoven en 
het platform religies en levensbeschouwingen ‘s-Hertogenbosch) vraagt aandacht. 

5. Zoek de samenwerking met andere organisaties die lid zijn van de Humanistische 
Alliantie. 

6. Zoek naar aanvullende mogelijkheden om het contact met de leden (en 
belangstellenden) in stand te houden en te versterken. 

7. Continueer de activiteiten in de verschillende sub-regio’s, organiseer zo veel 
mogelijk activiteiten lokaal, dicht bij de mensen. 

Onze activiteiten vragen veel denk- en menskracht. In hoeverre we aan deze ambities 
voldoen hangt af van de inzet van leden als ‘initiatiefnemer’ of ‘kartrekker’. 

 
 

1. Organiseer de ontmoeting: het activiteitenplan 
Uitgangspunt is dat onze activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. En dat we 
tegemoetkomen aan wensen en verwachtingen van de leden in onze regio. En dat we 
voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. In hoeverre dat lukt is gerelateerd aan de 
beschikbare menskracht en de bereidheid van leden om een actieve bijdrage te 
leveren bij de organisatie van activiteiten. Zeker bij onze regionale spreiding is het 
van belang dat leden in een sub-regio het voortouw nemen. 
De onderstaande activiteiten zijn gebaseerd op de lopende initiatieven in de drie sub-
regio’s en op door ons verzamelde initiatieven van leden. 

 
 

1.1. ‘Vaste’ activiteiten (activiteiten met zekere regelmaat) 
De volgende vaste activiteiten worden gecontinueerd, geïnitieerd en/of 
georganiseerd: 
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Afdelingsactiviteiten 
1x receptie 1x of 2x bijeenkomst 1x jaarvergadering 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Onder het genot van een 
hapje en een drankje 
komen we bij elkaar om bij 
te praten en vooruit te 
kijken naar het nieuwe jaar. 

 10 januari 2021 
 Eindhoven  

Nieuwe leden bijeenkomst 
 
Nieuwe leden ontmoeten 
andere leden van het 
Humanistisch Verbond en 
leren de afdeling beter 
kennen.  

 Nadere informatie over de agenda 
en locatie volgt later. 

Algemene 
ledenvergadering 
In oktober is de algemene 
ledenvergadering. 
Voorafgaand of aansluitend 
is voor geïnteresseerden 
een activiteit. 

 een zondag in oktober 
 Nadere informatie over de agenda 

en locatie volgt later. 

4x wandeling 1x of meer museumbezoek 1x ontmoeting 

HV-wandeling 
 
Vier keer per jaar wandelen 
we ergens in Brabant. Een 
prettige manier om leden 
van de afdeling te 
ontmoeten en elkaar op 
een informele manier te 
leren kennen.  

 Data en locatie maken we via de 
digitale nieuwsbrief bekend  

Museumbezoek 
 
Een of twee keer per jaar 
met elkaar naar een 
passende tentoonstelling 
met rondleiding.  

 Data en locatie maken we via de 
digitale nieuwsbrief bekend 

Regio-ontmoeting 
Humanistische organisaties 
Een keer per jaar kijken 
actieve leden van 
humanistische organisaties 
in Brabant samen hoe ze 
elkaars activiteiten kunnen 
versterken. 

 Nadere informatie over de agenda 
en locatie volgt later. 

1x of meer lezing 1x training  

Lezing met spreker 
 
We zoeken mensen die 
themabijeenkomsten met 
een aansprekende spreker 
kunnen en willen 
organiseren. 

 Nadere informatie over de agenda 
en locatie volgt later 

Training ‘de dialoog’  
 
Deze training organiseren 
we sinds 2016, binnen en 
buiten de afdeling. We 
willen de training  jaarlijks 
organiseren, steeds op een 
andere plek.  

 Nadere informatie over de agenda 
en locatie volgt later 
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Activiteiten zuidoost Brabant (Eindhoven en omgeving) 

10x dialooggroep  10x gespreksgroep  10x HV-café  

Dialooggroep De 
Verdieping Eindhoven 
We zoeken de dialoog met 
elkaar. Voor verdieping van 
het eigen denken in dialoog 
met anderen. 

 eerste dinsdag van de maand 
 Eindhoven  

HV-gespreksgroep 
Eindhoven 
Een van de deelnemers 
bereidt een bijeenkomst 
voor. Het onderwerp staat 
enige weken van tevoren op 
de website.  

 vierde vrijdag van de maand 
 Eindhoven  

HV-café Eindhoven 
 
Informele ontmoeting voor 
leden en belangstellenden. 
Zonder agenda vooraf 
ontstaan goede gesprekken 
en een kennismaking met 
andere mensen. 

 derde zaterdag van de maand 
 Eindhoven  

   

Activiteiten ’s-Hertogenbosch, Oss, Betuwe en omgeving 

8x filmcafé  8x dialoogtafel  12x gesprekstafel  

HV-filmcafé 
’s-Hertogenbosch 
Filmbezoek met aansluitend 
een gesprek over de film en 
de humanistische waarden 
die centraal stonden. 

 Data maken we via de digitale 
nieuwsbrief bekend 

 ’s-Hertogenbosch 

Dialoogtafel Oss 
 
Aan de dialoogtafel worden 
onderwerpen in 
vertrouwelijke sfeer 
verbonden met het eigen 
leven. 

 derde vrijdag van de maand  
 Oss 

Koffietafel 
’s-Hertogenbosch 
Voor een goed gesprek in 
klein verband, over een 
onderwerp dat de 
deelnemers ter plekke 
bepalen. 

  derde zondag van de maand 
 ’s-Hertogenbosch 

   

Activiteiten West-Brabant (Breda, Bergen op Zoom en omgeving) 

10x dialooggroep  10x thema-activiteit   

Dialooggroep 
De Verdieping: Breda 
In de dialooggroep diepen 
we diverse thema’s op het 
gebied van levensvragen of 
maatschappelijke situaties 
uit. 

  tweede donderdag van de maand 
 Breda  

Wisselende activiteit, 
Breda 
Elke maand een andere 
activiteit. Een lezing, 
museumbezoek, 
ontmoeting of andere 
inspirerende activiteit. 

 Data en locatie maken we via de 
digitale nieuwsbrief bekend 

 Breda 

 

   
 



Jaarplan 2021 
Humanistisch Verbond afdeling Brabant 
 
 

Humanistisch Verbond Brabant | jaarplan 2021 | blad 5(van 6) 

1.2 Samen met anderen 
Aansluiten bij lokale initiatieven van anderen 
We blijven op zoek naar interessante initiatieven en kijken per keer of en hoe we aan 
kunnen sluiten. Wij zien de volgende mogelijkheden. 
▪ We hebben de afgelopen jaren een actieve bijdrage geleverd aan de 

voorbereiding en viering van de vredesbezinning, die in het kader van de 
vredesweek door verschillende levensbeschouwingen in Eindhoven wordt 
georganiseerd. Dat willen we ook in 2021 weer doen. 

▪ We blijven actief deelnemen aan het LEV-overleg in Eindhoven 
(Levensbeschouwing en Vrede) en aan het Platform Religie en 
Levensbeschouwingen in ’s-Hertogenbosch. 

▪ In Breda en in Eindhoven nemen we actief deel aan de ‘week van de dialoog’. 
▪ We gaan actief opzoek naar lokale partners om gezamenlijk thema-avonden/ 

cursussen aan te bieden. We denken daarbij aan bijvoorbeeld bibliotheek, 
volksuniversiteit, boekhandels en dergelijke. Per sub-regio wordt bekeken waar 
geschikte partners zijn. 

 

Stimuleren en ondersteunen initiatieven landelijk bureau 
Zeker met het oog op het vergroten van bekendheid van het humanisme is het 
belangrijk dat er ook in onze afdeling één of meer cursussen of ‘grotere’ activiteiten 
worden georganiseerd. Maar gezien de opbouw van de afdeling en de beperkte 
menskracht is dat niet goed mogelijk om daar een organiserende en trekkende rol in 
te spelen. Wel kunnen en willen we de initiatieven vanuit het landelijk bureau 
daartoe graag ondersteunen.  
 

2. Versterk de communicatie met en tussen de leden 
Sommige leden zijn niet op de hoogte van onze activiteiten. We willen blijven zoeken 
naar verbeteringen. 
▪ We sturen eenmaal per jaar per mail een nieuwsbrief met activiteitenagenda naar 

alle leden en belangstellenden (december). Op verzoek wordt de nieuwsbrief ook 
toegezonden per post.  

▪ Daarnaast sturen wij eenmaal per maand een nieuwsbrief per regio aan leden en 
geïnteresseerden die zich opgegeven hebben voor de nieuwsbrief met een 
overzicht van de komende activiteiten voor die regio. 

▪ Voor een aantal activiteiten krijgen mensen die zich daarvoor hebben opgegeven 
een aparte uitnodiging of herinnering. 

▪ We houden onze regio-bladzijde op de website actueel en intensiveren het 
gebruik ervan. De agenda staat daar standaard op. Van een aantal mogelijkheden 
(zoals actuele berichtgeving, verslaglegging) maken we nog weinig gebruik. 

▪ We hebben een facebook-account van de afdeling. Daar gaan we mee door. 
Natuurlijk zijn de activiteiten zelf de beste mogelijkheid om de communicatie te 
versterken. Dus daar waar mogelijk zullen de bestuursleden zelf ook aanwezig zijn bij 
lokale en regionale activiteiten.  
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We zullen speciaal aandacht besteden aan het verwelkomen van nieuwe leden. Zij 
ontvangen schriftelijk of per mail informatie over de afdeling en een uitnodiging voor 
een van de komende activiteiten. Daarnaast organiseren we een of twee maal per 
jaar een kennismakingsbijeenkomst. 

 
 

3. Het beter zichtbaar maken van het Humanistisch Verbond en de afdeling 
We zoeken actieve leden die willen onderzoeken hoe we meer in de pers kunnen 
komen en als een soort ‘Werkgroep PR’ kunnen functioneren. 
Ook laten we ons gezicht zien in de regio’s door mee te doen met lokale activiteiten 
die door anderen worden georganiseerd.  
Concreet: 
▪ De werkgroep PR zal een plan van aanpak maken. 
▪ We gaan door met bijhouden van onze website en facebook-pagina. 
▪ Daar waar mogelijk benaderen we de pers en andere media. 
▪ We zoeken naar mogelijkheden om aan bijeenkomsten deel te nemen (zoals 

vredesbezinning, week van de dialoog). 
 

Tot slot 
Er is een stevige basis gelegd in de vorige jaren. Wanneer we doorgaan met onze 
activiteiten en ruimte scheppen voor nieuwe initiatieven van onze leden, kunnen we 
de activiteiten van de afdeling verder uitbouwen. Vandaar dat we afsluiten met een 
oproep aan eenieder om mee te organiseren en om deel te nemen aan de komende 
activiteiten. 


