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    Bestuur    
 

In het verslagjaar  zijn de bestuursproblemen opgelopen. De penningmeester heeft zich in de 

eerste maand teruggetrokken na een conflict over de wijze van het gebruik van de financiële 

middelen. Het hoofdbestuur en de Triodosbank hebben inhoudelijk de werkwijze van het 

bestuur beoordeeld en goed bevonden. Lopende het verslagjaar is er een kascommissie 

onderzoek vanuit de leden gehouden en daaruit kwam dat de problemen waren opgelost en de 

werkwijze weer conform de richtlijnen van het  landelijk bureau en het  bestuur  

Haarlemmerland zijn uitgevoerd. Vervolgens hebben zij decharge verleend voor het gevoerde 

beleid, hetgeen nog geaccordeerd moet worden door de leden tijden de Algemene 

ledenvergadering. 

De interim penningmeester is de heer A van Roode die in 2019 afscheid had genomen na een 

lange staat van dienst. Zijn kennis en kunde hebben ertoe bijgedragen dat de problematiek in 

korte tijd was opgelost. 

 

Helaas heeft ook het algemeen lid mevrouw Dijkstra om redenen van privé-aard afscheid 

genomen. Zij deed dit in februari. Tevens was februari de start van een moeilijk jaar omdat 

Corona grip kreeg op de maatschappij en de wijze waarop wij met elkaar konden omgaan. 

In mei zou de algemene ledenvergadering worden gehouden maar deze kon niet doorgaan in 

verband met een verbod op bijeenkomsten. In eerste instantie verschoven en daarna ook in het 

najaar afgezegd. Hierdoor kon noch de penningmeester, noch een nieuw te benoemen 

algemeen lid mevrouw L.Van Den Berghe worden bekrachtigd en is het beëindigen van het 

bestuurslidmaatschap van de heer Harmsen informeel geaccordeerd in een bijeenkomst van 

het bestuur in november. 

Nu heeft het bestuur slecht één formeel lid, tevens interim voorzitter, Cees Meinhardt. 

Daar er binnen het jaar geen bijeenkomsten konden worden ingepland is besloten na de 

belemmeringen van het Covid 19 virus weer de activiteiten op te pakken. 

 

Op het niveau van het hoofdbestuur nam de heer Boris van den Ham afscheid en werd 

Mardjan Seighali (voorzitter), in het bureau vonden veel wijzigingen plaats en hopelijk neemt 

de rust toe en zal het gezamenlijk functioneren in 2021 herstellen. 

 

Financiën 

 
In 2020 kon maar een deel van de gebruikelijke activiteiten worden ontplooid. 

De grootste uitgaven zijn gedaan voor de Nieuwjaarsbijeenkomst, één Nieuwsbrief, een 

bijdrage aan de Vredesweek en een Nieuwjaarswens.  

 

Van het Landelijk Bureau ontvingen we een bijdrage van € 6722, de totale kosten bedroegen 

€ 4441. 

We sloten 2020 dus af met een positief resultaat van € 2281. 

 

Leden 

 
Ondanks de geringe activiteiten steeg het ledental van 565 naar 652. De ledenadministratie 

gaf helaas enige problemen en in 2021 hoopt het landelijk bureau deze te hebben opgelost. 

De afdelingen zullen dan eenvoudiger zicht hebben op de mutaties. 
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Activiteiten 

 
Het jaar startte met een Nieuwjaars bijeenkomst in het bijzijn van professor Dr. Marc 

Davidson. Hij gaf een presentatie over de rol die het Humanisme kan spelen voor onze 

toekomst. Kern van zijn betoog was dat de mens moet voortbouwen staand op de schouders 

van eerdere generaties; juist Humanisten dienen zich te buigen over duurzaamheid in 2020. 

Stop het doorgeschoten individualisme en leef volgens de regels waarvan je kan wensen dat 

iedereen ze zou volgen, ook de toekomstige generaties, kinderen en kleinkinderen, zoals 

Immanuel Kant al zei. De bijeenkomst werd goed bezocht en gehouden in de bibliotheek te 

Haarlem. 

 

De plannen om samen met de vrienden van het Reinalda een cadeau te geven aan het 

Reinalda Zorgcentrum in verband met hun 60 jaar  zijn in duigen gevallen door het afsluiten 

van het huis voor buitenstaanders om besmetting te voorkomen. De bedoeling was om “In de 

Gloria” van theatergroep Bint op te voeren in het huis en met bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers te discussiëren over het levenseind op een serieuze en toch luchtige wijze. Met 

respect en een lach en traan allerlei zaken rond het levenseinde aan de kaak te stellen. 

Gelukkig is het huis dankzij goed handelen door het bestuur en management slechts gering 

getroffen door het virus.  

 

Tijdens het constituerend beraad in november, op een buiten locatie in het bijzijn van een 

socratisch docent, werd gediscussieerd over de ingrijpende beslissingen die je als 

directeur/bestuurder dient te nemen. Cees Meinhardt was daarbij aanwezig namens het 

Humanistisch Verbond en Humanitas.  

 

In samenwerking met het Humanistisch Vormingsonderwijs, met name de docente Yvette 

Brand, werd in de Vredesweek een tentoonstelling gehouden van schilderijen die  leerlingen 

van het HVO onder haar leiding hadden vervaardigd omtrent het thema 

 ”Vrede Verbind Verschillen”.  

 

De Algemene Leden Vergadering die eveneens via Microsoft Teams, internet en met 

computer, zou worden gehouden in november en vroeg om een aanmelding zodat een 

streamingcontact kon worden gemaakt. Helaas zijn er slechts twee aanmeldingen binnen 

gekomen. In het contact met enkele leden gaven zij aan via de computer geen belangstelling 

te hebben. 

 

Er werd één nieuwsbrief uitgegeven in september. Hierin werd het aftreden van Thijs 

Harmsen bekend gemaakt en tevens gemeld dat Simone Ooteman zijn rol voor de agenda en 

de Nieuwsbrief overneemt, zij was reeds enige tijd verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Helaas werd afgelopen jaar van de agenda meer afgezegd dan opgestart.  

Dit was kenmerkend voor een jaar waarin angst, zorg en verdriet de overhand had. Toch 

hebben enkelen hun leeskring via Zoom proberen door te zetten. Bij enkelen is dit doorgezet, 

velen hebben de video contacten onvoldoende persoonlijk gevonden en tijdelijk afgehaakt. 

 

 

Hierbij de verslagen van de groepen: 
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jaarverslag 2020 Leeskring 1 HV Haarlemmerland. 

 

Ook voor de deelnemers van leeskring 1 Haarlemmerland heeft de corona pandemie gevolgen 

gehad. De eerste 2 bijeenkomsten waren nog bij de deelnemers thuis. 

Na de corona matregelen vanaf maart 2020 konden de deelnemers niet meer bij elkaar komen 

om de boeken samen te bespreken. De coördinator heeft in overleg met de webmaster van het 

Landelijk Bureau de leden voorgesteld om via Jitsi meet video sessie de boeken online te 

bespreken. 

 

De 9 leden waren direct enthousiast. Zij installeerden Jitsi meet app op hun computer of tablet 

en op de afgesproken tijd zat iedereen klaar. Voor enkele deelnemers waren er wel wat 

technische problemen “het was even wennen” maar het was leuk om zo door te gaan. De 

gespreksleider van die avond had de zware taak om de deelnemers niet door elkaar te laten 

praten. De deelnemers leerden echter snel, ze waren er snel aan gewend en de boekbespreking 

verliep prima. 

De gebruikelijke “nabespreking”  tijdens de fysieke bespreking is komen te vervallen, wat 

door de deelnemers als “jammer” is ervaren.  

Ondanks de online beperkingen zijn er 6 titels besproken waaronder de titel “Wees 

onzichtbaar” van Murat Isak. Winnaar van de Libris Literatuur Prijs. Met een meesterlijke 

schrijfstijl weet Murat Isak de beklemmende sfeer te schetsen van een Turks gezin dat in de 

Bijlmer woont.  

“De avond is ongemak’” van Marieke Lucas Rijneveld is het schrijnende verhaal van een 

gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door de dood van een kind. 

“De meeste mensen deugen” In dit boek verweeft Rutger Bregman de jongste inzichten uit de 

psychologie, de economie, de biologie en de archeologie. Hij neemt ons mee op een reis door 

de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Waarom veroverde juist onze 

soort de aarde? Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we diep vanbinnen 

geneigd tot het goede of het kwade? 

Coördinator van leeskring 1 is Victor Hilbrant uit Haarlem 

Hoe ging het met Leeskring 2 

Voor de lock down zijn er 4 leden van de kring bij elkaar geweest en hebben om de 6 weken 

een boek besproken. 

We hielden wel contact via de app.Toen de lock down van kracht werd, zijn we 1x met de 

hele kring bij elkaar geweest op zoom. Voor de helft van onze kring voldeed het niet. Voor 

degene die dit wel zien zitten zijn er om de 6 weken zoom sessies geweest. Tot nu toe.Hoe het 

verdere verloop zal zijn? Dat s afwachten. 

Coördinator van leeskring 2, Ineke van Spronsen 
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Wat betreft de gespreksgroep: De bijeenkomst van 18 jan 2020 ging over de betekenis van kunst in 
de ruime zin van het woord. Er waren 4 afwezigen  waaronder ik zelf . Besloten werd om 15 maart 
2020 weer  bij elkaar te komen en het onderwerp kunst opnieuw te behandelen omdat men er de 
eerste keer niet helemaal bevredigend uit gekomen was. De datum van 15 maart werd afgeblazen 
waren de coronamaatregelen al in werking getreden. In de zomer van 2020 op 2 augustus heb ik de 
mensen van de gespreksgroep een uitnodiging gestuurd om in mijn tuin met handhaving van de 
anderhalve meter de huidige stand van zaken te bespreken en te overleggen wanneer en hoe we 
verder zouden kunnen gaan en hoe iedereen daar individueel over dacht. Er waren meerdere 
mensen die een samenkomst van 9 personen niet als mogelijkheid zagen in de toen (huidige) 
coronatijd  Er was een klein groepje van 5 mensen die toen verder wilde gaan. Ik hoorde daar niet bij. 
De groep van vijf ging experimenteren hoe het hun beviel. Als ik het goed heb begrepen zijn ze een 
keer bij elkaar geweest en daarna niet meer vanwege strengere maatregelen.  
Op die laatste bijeenkomst heb ik wel beloofd na coronatijd als alles weer veilig is contact op te 
nemen met de groep. 
Wat betreft de museumgroep kan ik vrij kort zijn. Er zijn in 2020 geen afspraken meer gemaakt 
vanwege corona. Het was niet toegestaan met een grote groep naar een museum te gaan. 
Wat mij zelf betreft wil ik dit jaar afscheid nemen van beide groepen Ik word in juni 81 jaar en ik 
heb voor beide groepen een aantal jaren het voortouw genomen. Ik zou het graag aan een jonger 
iemand  over laten Met nieuwe ideeën en een frisse blik.  
Hartelijke groet, 
Frans Maassen 
 Voor zover de reacties van de actieve coördinatoren. Hopelijk zullen jonderen reageren op de 

oproep van Fransje die wij vanuit het bestuur en het landelijk Bureau veel dank verschuldigd zijn. 

Zowel haar echtgenoot Bas als zijzelf zijn van grote betekenis geweest voor het Humanistisch 

Verbond Haarlemmerland in allerlei verschillende functies. 

De tweede gespreksgroep heeft na één bijeenkomst geen gesprek noch Video gesprekken meer 
gevoerd. Hopelijk zal dat na de corona tijd weer op gang kunnen komen. Zo ook de Poëzie groep 
onder leiding van Coördinator Anja Oostenrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

                          


