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ALGEMEEN 

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 12 keer vergaderd, waarvan een aantal keren per Teams 
Het bestuur bestaat uit: Jan Wijbenga (voorzitter), Bart van ’t Veer (penningmeester), Marjoleine 
Beers (secretaris), Roeleke Naber (algemeen lid). In het voorjaar is Karel Klevringa uit het bestuur 
getreden omdat hij naar Groningen verhuisd is. 
 
Onze plannen voor 2020 waren:  

• Samenwerking met HV Groningen, Assen, Emmen: samen kosten delen Schakel en diverse 
projecten opzetten 

• Continueren van Filosofie voor een Breed Publiek 

• Organiseren van cursussen en meedoen met evenementen geïnitieerd door HV Landelijk en 
Human 

• Starten filosofie in de Marwei 

• Continueren project met de Humanitas afdelingen inzake Verlies 

• Nadenken over 75-jaar HV, dat in 2021 gevierd wordt 
 
 
WAT IS HIERVAN GEREALISEERD? 
Wonderbaarlijk weinig! Niet omdat we het niet georganiseerd hadden (soms wel diverse keren), 
maar omdat we door de Covid-19 regelgevingen steeds bijeenkomsten moesten annuleren en hele 
projecten moesten afblazen. 
We zijn actief aan de slag gegaan met alles wat wèl kon: vergaderen via Teams als bestuur en met de 
besturen van de andere noordelijke provincies. 

• Samen met Groningen, Assen e.o. en Emmen hebben wij een inventarisatie gedaan van de 
kosten voor de Schakel – opgeroepen om digitaal lid te worden – en een subsidie aanvraag 
gedaan bij het Landelijk Bureau voor HV Noord 

• Filosofie voor een Breed Publiek is doorgegaan in de maanden januari, februari en maart en 
na de lockdown in oktober en december, zij het voor maximaal 30 mensen. Ook nieuw: we 
hebben de inleidingen kunnen streamen en een link kunnen sturen naar diegenen die geen 
plaats meer in de zaal konden krijgen 
De organisatie van deze bijeenkomsten was pittig, maar ons publiek was uiterst tevreden en 
blij dat er toch filosofie bijeenkomsten mogelijk waren. 

• Er is aan het einde van het jaar een nieuwe Humanistisch Geestelijk Verzorger in de Marwei 
komen werken – in 2021 hopen we de volgende stappen te kunnen zetten 

• In dBieb is er twee keer een Corona-proof cursus geweest onder leiding van Roland 
Gerritsen: Goed Leven, Goede Dood 

• Eveneens konden wij in november het project “Thuis op Zuid on tour” faciliteren. Deze tour 
werd vanuit het Landelijk Bureau samen met Human en Stichting Alzheimer georganiseerd. 
Het was een prachtige, intens beleefde avond voor alle deelnemers 

• De Nacht van de Filosofie is geannuleerd in april 

• Project Verlies lag in de Covid-ijskast 

• 75-jaar HV: samen met Groningen, Assen e.o. en Emmen worden er 2 ideeën uitgewerkt. 
1.Een boek met verhalen en interviews – gecoördineerd door Roeleke Naber 
2.Een 4-tal Schakels met een 75-jaar katern 
 



                Jaarverslag 2020 - HV Fryslân  
 
 
 
OVERIGE BIJEENKOMSTEN EN ACTIES DOOR BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS 
 

• Onze ALV is 3 keer uitgesteld. Uiteindelijk besloten in november om een schriftelijke ALV te 
beleggen 

• Nieuwjaarstref in Joure, waar we vol enthousiasme “gebouwd hebben aan de toekomst”, 
niet wetende dat deze in 2020 absoluut niet maakbaar was 

• De actieve ledendag en het penningmeester overleg: 28 juni is een voorzittersoverleg in 
Amersfoort geweest – Jan Wijbenga is hier geweest. Het penningmeesteroverleg is niet door 
ons bijgewoond 

• Jan Wijbenga en Marjoleine Beers hebben via streaming de ALV landelijk bezocht in 
Hilversum in november, waarbij het afscheid van Boris van der Ham en het aanstellen van 
Mardjan Seighali als onze nieuwe landelijke voorzitter 

• Bijeenkomst besturen Noord is via Teams gehouden 

• Diverse Teams bijeenkomsten met bestuurders Noord inzake De Schakel 

• De Palavers hebben niet allemaal door kunnen gaan, omdat òf de horeca gesloten was òf dat 
het niet mogelijk was om met meer dan 5 mensen bij elkaar te komen op 1,5 meter. Maar 
bijeenkomsten in de tuin, in een zaaltje of een kantoor: het is toch een behoorlijk aantal 
keren gelukt! En….de leden onderling hebben contact gehouden. 
De coördinatoren waren: Jac König Zuid West Friesland, Jan Wijbenga Leeuwarden, Leny 
Dijkstra Heerenveen. 

• Baukje Scheppink: redacteur van de 4 Schakels en de talrijke nieuwsbrieven 
Baukje Schepping: bestuurslid Filosofie café 

• Ron Muijzer: organiseren en begeleiden van Filosofie voor een Breed Publiek – serie 27/28. 
Tevens heeft hij een aantal gespreksbijeenkomsten geleid in  

• Aly Bootsma: vrijwilliger bij Filosofie voor een Breed Publiek 

• Sake van der Kloet en Jac König: ledencontact Zuid West en Zuid Oost 

• Jan Dijkstra: bestuurslid Bijlenga Stichting 

• Marjoleine Beers: bestuurslid bij de Bijlenga Stichting 

• Marjoleine Beers: secretaris van Stichting Freonen fan Erasmus 

• Piet Postma: bestuurslid Vellinga Stichting 

• In september zijn we in Heerenveen met HV-ers van diverse afdelingen bijeen geweest om 
mee te denken over visie 2020/2021, zodat de aanbevelingen in de landelijke ALV konden 
worden ingediend. 

 
 
AANTAL LEDEN HV FRYSLÂN 
 

• Aan het einde van 2019 tellen wij 871 leden (eind 2019 – 833 leden) 
 
 
 
 


