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Leden: 
 Op 31 december 2018 telde afdeling Brabant 1115 leden. 
 Op 31 december 2019 telde afdeling Brabant 1156 leden. 
 
Vergaderingen: 
1x De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 13 oktober in 

’s-Hertogenbosch. Er waren 13 leden aanwezig en 7 bestuursleden. 
Voorafgaand aan de vergadering konden belangstellenden deelnemen aan een 
rondvaart op de Binnendieze in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. 

4x Het bestuur heeft 4 keer vergaderd: 6 maart, 5 juni, 28 augustus en 28 oktober. 
 
De afdeling heeft de volgende activiteiten ontplooid: 
1x Nieuwjaarsbijeenkomst in Eindhoven 
4x Wandeling op verschillende locaties in Brabant: onder andere Meierijstad en 

poëziewandeling Etten-Leur. 
2x Ontmoetingsbijeenkomst nieuwe leden in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch 
8 Dialoogtafels: 

- in Breda, Eindhoven (dialooggroep, gespreksgroep en HV-café), Oss/Uden, 
’s-Hertogenbosch (koffietafel), Roosendaal en Hilvarenbeek. 

2x Cursussen: 
- Cursus “Humanisme & Zelfreflectie” in Eindhoven 
- Trainingsdag “de dialoog: het leergesprek” in Bergen op Zoom 

5x Lezingen, voordrachten en workshops 
- “Geluk, een verkenning” (Jannie van den Heijkant) in Breda 
- “Kijken en zien” (Isabel Schmitz) in Breda 
- “Stormkamer De Rechtbank” (Hanna van Mourik Broekman) in Breda 
- “Moreel Beraad: waar legt u de grens?” (Jolanda Bource) in Breda 
- Workshop “Socratisch Gesprek” (Joss van Bakkum) in Bergen op Zoom 

1 Weekend “Levenskunst, Inspiratie voor een duurzaam leven” in Valkenswaard 
Het tweejaarlijks weekend georganiseerd door leden van afdeling Brabant en 
andere leden van het Humanistisch Verbond. 

3x Museum- en filmbezoek: 
- “Van Vroeg tot Laat: Teun Hocks“ (het Stedelijk Museum) in Breda 
- “Van Goghs Intimi” (Noord-Brabants museum) in ’s-Hertogenbosch 
- Filmavond “Liebe in den Gängen” in Breda 

 
De afdeling leverde verder nog een bijdrage aan: 

- Platform Religies en Levensbeschouwingen in ’s-Hertogenbosch 
- Week van de Dialoog met het thema “Doen en laten” in Breda 
- Vrijwilligers bij de cursus Filosofie aan gedetineerden in Vught 

 
PR en communicatie: 

- Website: humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-zuid/afdeling-brabant 
- Facebook: facebook.com/hvbrabant  
- Nieuwsbrieven via mailchimp 

https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-zuid/afdeling-brabant/
https://www.facebook.com/hvbrabant/

