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Plaats: Mariapaviljoen, Burgemeester Loeffplein 70, ‘s-Hertogenbosch 

 

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

Elshout (penningmeester), Willem-Jan van Wijk, Louck Everaars, 

Harry Borg, Hetty Goudswaard ten Brink 

Aanwezige overige leden: 13 leden 

Afwezig met bericht: 8 leden 

Notulen: Paula van Luijk (secretaris) 

 

Nr Agendapunt Bespreking 

1 Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 14.04 uur. 
Agenda: akkoord. 

2  Mededelingen Gewoonlijk worden de stukken tevoren op de site geplaatst. Dat was 
deze keer niet mogelijk, vanwege technische problemen met de site. 

3 Ingekomen stukken Geen 

4 Notulen ALV 2018 Geen opmerkingen.  
De notulen worden goedgekeurd. Dank aan de secretaris. 

5 Jaarverslag afdeling 
2018 

Eén van de leden wil graag helder krijgen uit welke regio’s de 
aanwezigen komen. Per handopsteking wordt dit aangegeven. 
 
De voorzitter neemt in vogelvlucht het verslag door. 
  
Het valt iemand op dat soortgelijke activiteiten wisselende namen 
hebben. De voorzitter geeft hierop een toelichting.  
Het HV-café en de Humanistische koffietafel hebben een informeel 
karakter: onderwerpen dienen zich spontaan aan, gesprekken krijgen 
ter plaatse hun vorm en zijn niet aan regels gebonden. 
Gespreksgroepen en dialooggroepen hebben een formeler karakter: 
onderwerpen worden tevoren gekozen. Bij een gespreksgroep is 
argumenteren en debatteren mogelijk. Bij een dialooggroep staat 
het elkaar bevragen centraal en worden de dialoogregels gevolgd. 
 
Een lid meldt dat er ook in de Betuwe een dialooggroep is. Het 
betreft een groep van ca. 6 mensen die maandelijks bijeenkomt en 
niet naar buiten treedt. De aanwezigen zijn positief verrast. 
Mogelijk kan het bestuur een keer contact zoeken. 
Hetzelfde lid informeert of cursussen jaarlijks terugkerende 
activiteiten zijn. De voorzitter bevestigt dit, maar een cursus kan 
afgeblazen worden als er onvoldoende aanmeldingen zijn. Sommige 
cursussen worden door de eigen afdeling georganiseerd, de rest 
landelijk maar door onze afdeling gefaciliteerd. 
 
Er ontbreken een paar dingen in het jaarverslag: humanistische 
cursussen in de gevangenis en het contact zoeken met nieuwe leden.  
Een dame geeft aan dat zij als nieuw lid wel een welkomstmail heeft 
gehad, maar zonder bijlage. Ook is zij (nog) niet gebeld.  
 
Verslag wordt goedgekeurd. Dank aan de secretaris. 

6 Financieel jaarverslag 
2018 

De penningmeester bespreekt de exploitatie- en balansformulieren. 
 
Er is weinig verschil met voorgaande jaren.  
De afdeling heeft meer overgehouden dan uitgegeven. Er is een 
solide balans en een fraai eigen vermogen. 
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7 Verslag 
kascontrolecommissie  

De commissie heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken.  
Het ene lid kon vandaag niet aanwezig zijn. Het andere lid leest 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 wordt met applaus decharge verleend voor het gevoerde 
beleid. 

10 Verkiezing 
kascontrolecommissie 

Het is gebruikelijk dat men deze taak maximaal 2 jaar vervult. 
Hanny van Belkom zal dit nog 1 jaar doen, Hein Jansen stopt. Theo 
Verhooren biedt aan deze taak van Hein over te nemen. 
Tom Thalhammer blijft reservelid. 

11 De afdeling in 2019;  
De stand van zaken 

De voorzitter besteedt aandacht aan de voornemens en activiteiten 
uit het jaarplan die gerealiseerd werden.  
 
Er zijn actieve werkgroepen in Breda en ’s-Hertogenbosch. In 
Eindhoven komt al het werk neer op Willem-Jan en is dus uitbreiding 
nodig. In Tilburg is een werkgroep in opbouw. 
 
De bijeenkomsten in Breda, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Uden 
worden gecontinueerd. De voorzitter licht enkele activiteiten uit, 
zoals museumbezoek in ‘s-Hertogenbosch en de dialooggroepen die 
in West-Brabant zijn gestart naar aanleiding van de dialoogtraining. 
Daarnaast was er het succesvolle Levenskunstweekend met als 
thema “Duurzaamheid”. In de toekomst gaan vier mensen de 
organisatie hiervan overnemen; ook de locatie verandert. 
 
PR/communicatie blijft een punt van aandacht. Iemand benoemt dat 
bereidwilligheid van de pers ontbreekt, vooral als het om regio-
overstijgende activiteiten gaat. Harry Borg heeft in Breda de 
ervaring dat huis-aan-huisbladen artikelen vaak wel gratis 
publiceren, zeker als je eenmaal in het netwerk zit.  
 
Een lid informeert wat er nu aan PR wordt gedaan en of gebruik 
gemaakt wordt van sociale media. 
De Facebookpagina en afdelingswebsite worden goed bijgehouden.  
Momenteel vindt herstructurering van de nieuwsbrieven plaats. Er 
zijn regionale nieuwsbrieven, waarop overigens ook afdelingsbrede 
bijeenkomsten kunnen worden gemeld. Daarnaast komen er thema-
nieuwsbrieven over bijvoorbeeld museumbezoek of filmvertoningen.  
Voor PR naar buiten toe is nog geen goede vorm gevonden. 
 
Er volgt discussie over de nieuwsbrieven. We proberen ze op elkaar 
af te stemmen, zodat mensen niet overspoeld worden, maar zijn 
daarin nog zoekende. Men kan zich aan- en afmelden voor een 
nieuwsbrief. Mogelijk zal de opzet van het activiteitenprogramma 
ook veranderen. Het zijn echt taken voor de afdeling; het Landelijk 
Bureau zal ze niet op zich nemen. 

12 Verkiezing nieuwe 
bestuursleden 

Kees Schilder en Paula van Luijk hebben er beide 2 termijnen op 
zitten en zijn niet herkiesbaar. Ook Harry Borg is aftredend. 
 
Er zijn 3 kandidaten: 
- Marion Smit (Tilburg): was eerder actief in Amsterdam, wil nu in 
Tilburg een dialoogtafel gaan organiseren. 
- Okke de Groote (’s-Hertogenbosch): was eerder actief in het 
bestuur. Coördineert activiteiten in ’s-Hertogenbosch. 
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- Jan Broekman: is actief in de werkgroep West-Brabant. 
 
Bij acclamatie worden de 3 kandidaten gekozen. Een voorzitter dient 
echter in functie te worden gekozen en deze functie is nog vacant.  
 
De ALV geeft het nieuwe bestuur 2 mandaten, welke geldig zijn tot 
de volgende ALV. 
1e ) Het bestuur mag de (voorzitters)taken onderling verdelen. 
2e ) het bestuur krijgt toestemming om een nieuwe voorzitter aan te 
nemen. Deze kan uit de eigen gelederen komen, danwel technisch 
van buiten en moet lid zijn van het Humanistisch Verbond. Wanneer 
een voorzitter is aangenomen, dienen de leden daar zo snel mogelijk 
van op de hoogte gebracht te worden. 
 
Geen van de aanwezigen heeft hier bezwaar tegen. 

13 Vaststellen jaarplan 
2020 

De voorzitter neemt het jaarplan door en geeft toelichting waar 
nodig. Eén van de leden vraagt zich af of bijeenkomsten ook 
toegankelijk zijn voor niet-leden. De voorzitter antwoordt 
bevestigend. De ALV is echter alleen voor leden toegankelijk.  
 
Het is prettig als we meer samenwerking zoeken. Er volgt discussie 
over de wenselijkheid van samenwerking met bepaalde organisaties, 
dit in het kader van behoud van de eigen identiteit.  
 
Er wordt gevraagd hoe de samenwerking binnen het bestuur geregeld 
is. Er zijn een aantal portefeuilles: voorzitter, secretaris, 
penningmeester. Daarnaast zijn er bestuursleden die contacten met 
de achterban in hun eigen regio onderhouden. Taken als contact met 
nieuwe leden leggen en nieuwsbrieven opstellen worden verdeeld.  
 
Het onderwerp PR komt aan de orde. Een eerdere poging om een PR-
werkgroep op te richten is gestrand. Iemand die de taak op zich 
wilde nemen, moest zich om privéredenen terugtrekken. Een 
aanwezige geeft aan dat zij hierin wel een rol wil gaan spelen.  
 
Het Humanistisch Verbond is een maatschappij kritische organisatie. 
Als afdeling doen we daar echter weinig mee. Het staat niet in onze 
ambities. Hoe activistisch willen we zijn? Er volgt discussie. Enkele 
aanwezigen benadrukken dat een goede afstemming tussen leden, 
bestuur en Landelijk Bureau noodzakelijk is om te voorkomen dat 
tegenstrijdige standpunten ingenomen worden of tegenstrijdige 
acties ondernomen worden.  
De ALV vraagt het bestuur te onderzoeken hoe thema’s als abortus, 
vrijheid van meningsuiting en duurzaamheid opgepakt kunnen 
worden. 
 
De dialoogavonden in Tilburg, een HV-filmcafé en de klimaattafels 
zullen nog aan het jaarplan toegevoegd worden.  
 
Enkele foutjes in de bijlage van het jaarplan moeten verbeterd 
worden. Het betreft een foutief jaartal (2019) van de ALV, 
bovendien is de locatie (’s-Hertogenbosch) nog niet bekend. 
 
Het jaarplan met aanvullingen wordt goedgekeurd. 
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14 Vaststellen begroting 
2020 

De penningmeester doorloopt de begroting.  
 
In het bijzonder worden de volgende punten besproken: 
- ten opzichte van 2019 wordt meer geld vrijgemaakt voor HV-cafés 
en ontmoetingen. Het HV-café in Tilburg maakt een herstart. 
- eerder was voor cursussen een te hoog bedrag begroot. Dit is 
derhalve verlaagd. 
- het Weekend: dit vindt plaats in de oneven jaren, maar in de even 
jaren wordt de aanbetaling gedaan. Iemand wijst er op dat dit 
achterhaald is, omdat de organisatie voortaan landelijk is. Deze 
nieuwe ontwikkeling was nog niet bekend bij de penningmeester.  
 
De begroting wordt goedgekeurd. 

15 Rondvraag en wat 
verder ter tafel komt 

De aftredende bestuursleden Harry, Kees en Paula worden in het 
zonnetje gezet met een dankwoord voor hun inzet, prachtige 
bloemen en een attentie.  
 
Er zijn geen vragen. 

16  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 15.52 uur. 

 


