
 

 

  

 
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond Assen e.o. 27-2-2020 
 
 
1. Opening door Henk van der Zijden als voorzitter. De agenda wordt zonder wijzigingen akkoord 

bevonden. 
 
2.   Verslag van de ALV 27-2-2019 wordt vastgesteld. 
 
3.   Verantwoording over 2019. 
 
Op de financiële verantwoording zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
De kascommissie (Raymond de Tempe en Wim Roeleveld) heeft alles in orde bevonden. Er wordt 
décharge verleend aan de penningmeester. 
 
Op het jaarverslag 2019 zijn geen op- of aanmerkingen. Met een PowerPointpresentatie wordt 
een impressie gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Henk van de Zijden bedankt Rob Tuijt (financiële zaken), Johan Meijer (begroting) en Doaitse 
Swierstra (website) voor hun inzet, als ondersteuners. 
 
4.  Als leden voor de kascommissie 2020 worden benoemd Wim Roeleveld en Marijke Mulder. 
Raymond de Tempe is als aftredend lid automatisch reserve-lid. 
 
5.  Bestuur: Hedwig Udding-Blok treedt af als bestuurslid in verband met huiselijke 
omstandigheden. Henk Marrink wordt benoemd als bestuurslid/penningmeester. Hij stelt zich kort 
voor. 
 
6.  De activiteitenkalender voor 2020 wordt kort toegelicht door Henk van der Zijden. In maart zal 
een lezing worden gegeven door Allard Roest, promovendus van de Hanzehogeschool Groningen.   
In april, de maand van de filosofie, zal de filosofische wandeling, o.l.v. Bert Naarding, door het 
centrum van Assen ongeveer anderhalf uur duren. Vanuit MetaForum is in april de filosoof en 
publicist, de heer Hans Schnitzler, o.a. columnist voor Follow the Money, bereid gevonden een 
lezing te houden. Aan de activiteit in juni zal een beeldend kunstenaar gevraagd worden mee te 
werken. In september, seizoensopening, zullen we iets organiseren in Veenhuizen. In december 
zouden we graag muzikale bijdragen van de HV-leden hebben. De leden kunnen hierover contact 
opnemen met Fieneke Stronkhorst. 
      
Bij de bespreking van de begroting 2020 wordt nog vermeld dat het bestuur op 5 april overleg 
heeft met de besturen van HV Groningen en HV Friesland. Hier zal (de toekomst van) de Schakel 
uitvoerig aan de orde komen. De leden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden. Naar voren 
wordt gebracht dat sommige leden geen emailadressen hebben en de Schakel dus niet digitaal 



 

 

zouden kunnen ontvangen. Geopperd wordt om deze mensen een geprinte versie te 
sturen/brengen door leden die zich hiertoe bereid verklaren. 
We houden nog even een schuld aan HV Friesland en we zullen financiële ondersteuning moeten 
vragen aan HV-landelijk via het activiteitenfonds. Het bestuur gaat proberen minder kosten te 
maken door zich bij het organiseren van activiteiten meer te richten op mensen binnen het HV 
Assen e.o. Bovendien zoekt het bestuur iemand die samen met Henk Marrink een krans wil leggen 
tijdens de jaarlijkse 4-mei viering die het PLOA (Platform Levensbeschouwelijke Organisaties 
Assen) in Assen organiseert en voor 12 mei iemand die wil meepraten over 75 jaar humaan 
samenleven. Graag contact opnemen met Henk van de Zijden. 
 
7. Tijdens de rondvraag wordt desgevraagd verduidelijkt dat door het landelijk HV 10 euro per lid 
uitgekeerd wordt aan de regionale afdelingen van het Humanistisch Verbond. Per bijeenkomst 
komen er inkomsten binnen via de toegangsgelden.  
 
Pauze 
 
Na de pauze wordt met veel enthousiasme “Bankjes & mannen-wc’s” ten tonele gebracht en ook 
met veel enthousiasme ontvangen. 

 


