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Werkplan 2021 
1. Ingevuld voor afdeling HV Amsterdam Amstelland 
2. Uw naam Dian van Unen 
3. Uw e-mail amsterdam@regio.humanistischverbond.nl  
4. Welke bijeenkomst(en) en/of activiteit(en) wil uw afdeling komend jaar organiseren? 

• ALV 
• Humanistisch Café in aangepaste vorm vanwege corona zoals in wandelingen, online, 
podcasts? 
• Cursus idem in aangepaste vorm 
• Een enkele keer een ‘ buitenlezing’, uitnodigen externe- voor inspirerende lezing. 

5. Gaat uw afdeling een of meerdere cursussen uit de lijst programmeren?  
      Afhankelijk van corona context amsterdam amstelland cursussen als: 

• Introductie humanisme • Moderne levenskunst • Mens zijn in de 21ste eeuw 
6. Bent u van plan om komend jaar een beroep te doen op het Activiteitenfonds?  

Nog niet bekend/ waarschijnlijk niet 
7. Gaat uw afdeling komend jaar samenwerken met andere organisaties en/of afdelingen? 

Ja 
8. Met welke organisaties gaat u samenwerken? Onderwijsinstelling(en) 
9. Gaat uw afdeling contact onderhouden en/of samenwerken met een of meerdere 

organisaties/professionals? Zo ja, welke?  
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Omroep Human 

10. Gaat u samen met deze organisatie(s) en/of afdeling(en) aan één of meerdere specifieke 
activiteit(en) werken? Zo ja, welke? 
Nog te bezien/plannen 

11. Van welke communicatiemiddelen gaat de afdeling komend jaar gebruik maken om haar 
leden te bereiken?  
• Website • (Digitale) nieuwsbrief • Facebook • Instagram • Persoonlijke brief/mail 

12. Van welke communicatiemiddelen gaat uw afdeling komend jaar gebruik maken om niet-
leden te bereiken? 
• Website • (Digitale) nieuwsbrief • Facebook • Instagram 

13. Heeft u nog aanvullende bijzonderheden en/of opmerkingen?  
De Huma cafe’s zullen net als in 2020 thema’s hebben, bedoeld en vooral er op gericht om de 
rijkdom aan verhalen en achtergronden van leden te betrekken/benutten daarnaast om 
hiermee nieuwe mensen te bereiken. 
Met vernieuwing van communicatie en pr willen we bestaande leden meer betrekken en 
activeren. Daarnaast denken we na om ook meer en andere Amsterdammers te betrekken 
die zich aangetrokken voelen tot het humanisme. Dat doen we door adhv thema’s het 
gesprek over zingeving in eigen leven en stad te stimuleren en te faciliteren zowel online als 
in de fysieke ruimte in Huma-cafe’s, in de nieuwsbrief, op social media en op onze website. 

14. Werkplan e-mailen naar een collega? [mailadres Stefan Hermsen is uit deze gepubliceerde 
versie van het document verwijderd] 
 
 

 


