
Jaarverslag secretaris 2016 
 
Eind 2015 was het bestuur onthoofd door het plotseling wegvallen van onze voorzitter, 
JanEvert Keman. Vanaf begin 2016 probeerde het bestuur op verschillende manieren de 
vacature weer te vervullen. We hebben zelfs geadverteerd in het Leids Dagblad. Maar het 
persoonlijk benaderen van een aantal actieve leden resulteerde in de kandidatuur van 
Cokky Roel, die eind maart door door de leden tot voorzitter is benoemd. Het bestuur is 
vervolgens zeer regelmatig bijeen gekomen, meestal bij een van de bestuursleden thuis: op 
18 februari, 29 april,  28 juni, 18 augustus, 29 augustus, 13 oktober, 17 november 2016. Op 
de agenda altijd lopende zaken, maar ook vaak het voorbereiden van onze activiteiten.  
 
Op 29 maart 2016 streken we in Het Gebouw neer voor onze Algemene Ledenvergadering. 
Vooraf gebruikten we met de aanwezigen een biologisch dynamische vegetarische maaltijd. 
Die was qua timing niet volmaakt, maar het eten was prima en de sfeer gezellig. Na de ALV 
– waar de nieuwe voorzitter werd benoemd – kregen we een lezing van Mohammed 
Benzakour die normaal romans en essays schrijft. Maar in zijne vrije tijd imker is en bij 
ons een bevlogen verhaal hield over de ins en outs van het houden van bijen.  
Voor deze activiteit hebben we voor het eerst nieuwe leden speciaal uitgenodigd om naar 
de bijeenkomst te komen om andere humanisten en nieuwe leden te ontmoeten. Hieraan is 
door verschillende nieuwe leden gevolg gegeven die we ook bij andere activiteiten weer 
mochten verwelkomen.  
 
Op donderdag 25 augustus 2016 mochten we voorzitter van het Humanistisch Verbond 
Boris van der Ham verwelkomen in Sijthoff-Leiden, waar we de documentaire Onder 
Ongelovigen, vertoonden. Die maakte hij samen met Dorothee Forma. Hij leidde de 
documentaire in. Na afloop gingen de aanwezigen in debat met Boris, onder leiding van 
onze eigen voorzitter. Vooraf aten we gezamenlijk bij Resto van Harte, eveneens in 
Sijthoff-Leiden.   
 
Op 20 september werd het jaarlijkse Prinsjesdag-ontbijt gehouden, voorafgaand aan de 
oecumenische dienst in de Grote Kerk van Den Haag. Met een aantal leden hebben we 
zowel het ontbijt bezocht, als de dienst bijgewoond. Daar konden we alvast een deel van de 
hoedjesparade bewonderen omdat verschillende kamerleden aanwezig waren.  
 
Eveneens in Den Haag was dit jaar op 14 november 2016 de Socrates-lezing die gehouden 
werd door Joep Dohmen en ging over Bildung. Verschillende leden vanuit onze afdeling 
waren aanwezig in de Haagse Schouwburg.  
 
Op 26 november 2016 hield het Humanistisch Verbond de Algemene Ledenvergadering 
met aansluitend een interessant programma in het Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum. Ook deze dag is door bestuursleden en een aantal leden van onze afdeling 
bezocht.  
 
Verder komt een actieve groep het hele jaar door bij elkaar om elke maand gezamenlijk te 
eten. De groep beheerst de kunst om werkelijk alle restaurants van Leiden uit te proberen. 
Deelname is voor iedereen mogelijk: data en restaurants staan altijd op onze site vermeld.  
 
Dit jaar is besloten af te zien van een cursus voor leden omdat eerdere cursussen weinig 
belangstellenden trokken.  
 
 
 


