
ANONIEME VERSIE 

Verslag Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond afdeling (Oost-)Brabant 

 

Datum: zondag 15 oktober 2017 

Plaats: Buurthuis ‘t Bellefort, Iepenlaan 40 te Eindhoven 

 

Aanwezige bestuursleden: Kees Schilder (voorzitter), Paula van Luijk (secretaris), Lambert 

Elshout (penningmeester), Okke de Groote, Hetty Goudswaard-ten Brink, Harry Borg, Willem-Jan 

van Wijk 

Aanwezige overige leden: 12 leden 

Afwezig met bericht: 13 leden 

Notulen: Paula van Luijk (secretaris) 

 

Nr Agendapunt Bespreking 

1 Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 14.20 uur en blikt terug op de 
rondleiding door Strijp-S voorafgaand aan deze ALV.  
Agenda: bij punt 15 en 16 staat abusievelijk 2017 in plaats van 2018. 

2  Mededelingen De organisator van de Humanistische Koffietafel in ’s-Hertogenbosch 
betreurt het dat de ALV tegelijk plaatsvindt met de Koffietafel. De 
voorzitter erkent dat dit jammer is. De ALV moest echter verschoven 
worden van 8 naar 15 oktober, vanwege de marathon in Eindhoven 
en daarmee samenhangende slechte bereikbaarheid van de lokatie. 

3 Ingekomen stukken Geen. 

4 Notulen ALV 2016 Punt 13: er staat een taalfout, raadsleden moet zijn raadslieden. 
Punt 13: een lid meldt dat het uitnodigen van Humanitas, Jong 
Humanisten, raadslieden en HUB een forse toename qua aantal 
bezoekers van de nieuwjaarsbijeenkomst betekent. Zij organiseert 
deze en geeft aan dat dit voor haar extra werk met zich meebrengt. 
In dit geval zou catering ingeschakeld moeten worden.  
De voorzitter benadrukt dat het niet zo groots aangepakt wordt en  
Okke de Groote vult aan dat er al een andere bijeenkomst is 
waarvoor de diverse humanistische organisaties uitgenodigd worden. 
Hetty Goudswaard stelt dat het niet logisch zou zijn om slechts een 
deel van de humanistische organisaties uit te nodigen. De voorzitter 
wijst er op dat sommige organisaties geen onderdeel van het HV 
zijn, maar andere wel zoals bijvoorbeeld de HUB. 
 
De notulen worden goedgekeurd. 

5 Jaarverslag afdeling 
2016 

Een van de leden ziet er een stijgende lijn in. De voorzitter is 
verheugd dat er inderdaad een toenemend aantal activiteiten is. 
Bovendien is de afdeling in 2016 gegroeid met bijna 60 leden. 
 
Een ander lid informeert of er op de Koffietafel in ’s-Hertogenbosch 
ook leden uit regio Eindhoven komen. Okke de Groote antwoordt dat 
er enkel bezoekers uit regio ’s-Hertogenbosch komen. 
 
Iemand vraagt wat de dialooggroep is; hij vindt de benaming wat 
verwarrend. Kees Schilder geeft een toelichting. 

6 Financieel jaarverslag 
2016 

De penningmeester bespreekt de exploitatie- en balansformulieren. 
 
Een lid informeert of er thans een tekort is, terwijl de afdeling in 
het verleden geld over had. De penningmeester legt uit dat we een 
aanzienlijk eigen vermogen hebben, weliswaar afgeroomd door het 
Landelijk Bureau, omdat we niet te veel geld mogen oppotten. De 
voorzitter vult aan dat een afdeling een eigen vermogen mag hebben 
overeenkomstig ca. 1,5 maal het jaarlijks bestede bedrag. 



  
Een van de leden vindt een bedrag van €606, aan bankkosten erg 
hoog. Ze vergist zich echter in de regel: dit bedrag betreft 
declaraties; de bankkosten (4e kwartaal) bedragen €27,-.  
Er volgt een toelichting over declaraties. Dit bedrag is deels besteed 
aan verzending van activiteitenprogramma’s per post aan leden die 
geen e-mail gebruiken. Deze leden nemen echter zelden of nooit 
deel aan activiteiten. Dit heeft de aandacht van het bestuur. In de 
nabije toekomst zullen deze leden niet ongevraagd 3 activiteiten-
programma’s per jaar meer per post ontvangen. Zij kunnen wel op 
verzoek een papieren exemplaar ontvangen. 
Een van de aanwezigen is van mening dat je niet te snel mag 
concluderen dat deze mensen geen belangstelling hebben. 

7 Verslag 
kascontrolecommissie  

De commissie, bestaande uit 2 leden, heeft geen onregelmatigheden 
kunnen ontdekken. Beide leden konden niet aanwezig zijn; derhalve 
leest de voorzitter de goedkeuringsbrief voor waarin de kas in orde 
werd bevonden. 

8 Decharge van de 
penningmeester 

De penningmeester wordt met applaus decharge verleend voor het 
gevoerde beleid. 

9 Decharge van het 
bestuur voor het 
gevoerde beleid 

Het bestuur wordt met applaus decharge verleend voor het gevoerde 
beleid. 

10 Verkiezing 
kascontrolecommissie 

De huidige leden vervullen deze taak al sinds enkele jaren. Zijn er 
gegadigden om deze taak over te nemen? Er wordt besloten dit punt 
uit te stellen tot na punt 12 om West-Brabantse leden ook de 
mogelijkheid te bieden toe te treden tot de commissie. 

11 De afdeling in 2017;  
De stand van zaken 

De voorzitter geeft een opsomming van activiteiten uit het jaarplan 
die gerealiseerd werden. De bijeenkomst voor nieuwe leden – waar 
een lid tijdens de ALV in 2016 voor pleitte – is ook gerealiseerd en 
vond plaats in Eindhoven. Eind dit jaar wordt een soortgelijke 
bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch gehouden.  
 
Okke de Groote geeft op verzoek uitleg over het HV-café en de 
Humanistische Koffietafel in ’s-Hertogenbosch.  Overigens is het 
aantal cafés afgenomen: het is moeilijk om sprekers te vinden en de 
organisatiedruk was te hoog. 
 
Kees Schilder vertelt over het HV-café in Eindhoven en meldt dat het 
bezoekersaantal daar zeer variabel is. 
 
Harry Borg vertelt over activiteiten in West-Brabant. Deze vinden 
veelal in Breda plaats en variëren van een lezing, museumbezoek, 
een cursus tot een wandeling.  
 
Helaas zijn er ook zaken die minder succesvol verliepen. Zo bleek er 
te weinig tijd om de Regio-ontmoeting goed te organiseren en 
daarom wordt deze doorgeschoven naar 2018. 
 
Een lid is benieuwd hoe het met het HVO gaat. De voorzitter 
antwoordt dat het met het HVO in Brabant niet goed gaat. Enkelen 
hebben hier nog meer vragen over, maar de voorzitter verzoekt om 
hier na de ALV op door te gaan, omdat dit onderwerp buiten de 
vergadering valt. Het HVO wordt een thema voor volgend jaar. 
 
Wat ook niet gelukt is: PR/communicatie. Wie zich hier graag voor 
inzet, wordt verzocht zich te melden bij de voorzitter. 
 
Ook het activeren van de kleinere kernen – dus buiten de grote 



steden - is helaas niet gelukt. 

12 Samenwerking met 
West-Brabant;  
Afdeling Brabant 

Iemand vraagt zich af wat een samengaan van West- en Oost-Brabant 
op bestuurlijk niveau betekent. Komt er een koepel-bestuur met 
daaronder een sub-bestuur? De voorzitter geeft een toelichting: er 
komt 1 bestuur, waarbij we graag vertegenwoordiging zien vanuit de 
gehele provincie. In de subregio’s willen we graag 
werkgroepen/activiteitencommissies, die van het bestuur de ruimte 
krijgen om activiteiten te ontplooien. In de subregio’s wordt een 
ledendag gehouden om mensen de mogelijkheid te bieden mee te 
denken/praten. 
Okke de Groote vult aan dat niet het bestuur de activiteiten 
organiseert, maar de leden in de diverse regio’s. Zo’n lid kan wel 
zitting hebben in het bestuur. 
 
Een lid vraagt zich af waar in de toekomst de ALV plaats zal vinden. 
De voorzitter vertelt dat deze de afgelopen jaren wisselend in ’s-
Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven is gehouden. Mogelijk dat dit 
in de toekomst Tilburg gaat worden (i.v.m. centrale ligging). 
 
Een ander lid zag vele veranderingen in de loop der jaren. Hoe sluit 
dat aan bij het Landelijk Bureau? Geeft dat zijn steun? De voorzitter 
benadrukt dat het Landelijk Bureau hier zeer positief over is en zijn 
steun geeft. 
 
Er klinken positieve geluiden over een besluit tot samengaan. De 
Oost-Brabantse leden hebben stemrecht in deze en stemmen 
unaniem voor dit besluit, waarmee de fusie een feit wordt. 

13 Vaststellen reglement 
HV afdeling Brabant 

Indien mensen nog taalfouten in de tekst ontdekken, dan het 
verzoek dit aan de voorzitter door te geven. 
Okke de Groote vraagt een nieuw logo op bij het landelijk Bureau. 
 
Nieuwe zaken die zijn toegevoegd:  
Leden kunnen werkgroepjes oprichten, bestaande uit minimaal 2 
personen. Het bestuur moet deze oprichting toestaan, maar is niet 
verplicht er geld voor uit te trekken. Activiteiten moeten wel in de 
begroting passen. Enkele aanwezigen zouden dit graag wat 
duidelijker verwoord zien in het reglement.  
Voort is opgenomen dat het bestuur uit minimaal 3 en maximaal 7 
personen bestaat, dit uit het oogpunt van efficiënt kunnen werken. 
Voorheen besliste de voorzitter bij het staken van de stemmen. Dit 
is aangepast; zie artikel 5. 
 
Met algemene stemmen wordt het reglement goedgekeurd. 

14 Verkiezing nieuwe 
bestuursleden 

Louck Everaars: aftredend en herkiesbaar. Hij is nu niet aanwezig. 
 
Okke de Groote: aftredend en niet herkiesbaar. Hij blijft actief HV-
lid en wordt plaatsvervangend bestuurslid bij afwezigheid van Hetty 
Goudswaard ten Brink. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor 
alle input die Okke geleverd heeft in de afgelopen jaren. 
 
Willem-Jan van Wijk: kandidaat. Hij komt uit Oost-Brabant en 
vertelt de aanwezigen het een en ander over zichzelf. 
 
Harry Borg: kandidaat. Hij komt uit West-Brabant en vertelt de 
aanwezigen het een en ander over zichzelf. Bij afwezigheid kan hij 
vervangen worden door Jan Broekman, eveneens uit West-Brabant. 
 
De voorzitter polst of iemand een formele stemming wenst. Er is 



niemand die dit nodig acht en bij acclamatie worden alle kandidaten 
in het bestuur benoemd. 
 
Iemand informeert of data en programma’s van de 
bestuursvergadering al bekend zijn. Dat is niet het geval. Deze zijn 
tezijnertijd op te vragen bij de secretaris. 

15 Vaststellen jaarplan 
2018 

De voorzitter neemt het jaarplan door met het bijbehorende 
overzicht en geeft een toelichting waar nodig.  
Enkele activiteiten waar extra aandacht aan besteed wordt: 
-‘ontmoeting in de buurt’: een mogelijkheid voor leden om elkaar te 
treffen in de diverse sub-regio’s en met elkaar van gedachten te 
wisselen over activiteiten/plannen in de eigen sub-regio of stad. 
- ‘een goed gesprek’: een aantal leden heeft behoefte aan deelname 
aan activiteiten, maar kan dit niet meer, bijv. vanwege beperkte 
mobiliteit. Wij willen graag een oplossing bieden in de vorm van een 
goed gesprek in de thuissituatie of door hen thuis op te halen. We 
doen bij deze een oproep voor vrijwilligers, welke hiervoor een 
training zullen krijgen eventueel in samenwerking met Humanitas. 
 
Een van de leden wil graag het verschil weten tussen Moderne 
Levenskunst en Klassieke Levenskunst. Okke de Groote legt uit dat 
de ene cursus de moderne denkers behandeld en de andere de 
klassieke denkers. 
 
Voorts meldt Okke de Groote op dat er ergens ten onrechte 
‘2017’staat; dat moet zijn ‘2018’ (pt 1.4). Hij is er ook voorstander 
van om de bestuursvergaderingen te vermelden. 
 
Het voorstel om het jaarplan goed te keuren wordt met algemene 
stemmen aangenomen. 

16 Vaststellen begroting 
2018 

De penningmeester doorloopt de begroting.  
 
In de begroting wordt de activiteit "Nieuw in de buurt" genoemd, 
maar naar blijkt hebben de voorzitter en de penningmeester een 
verschillende perceptie bij de inhoud van de activiteit. 
Duidelijker is de activiteit "Leden ontmoeting (lokaal)" te noemen, 
waarmee beter aangeduid wordt dat het de bedoeling is om in 
kleinere of dunnerbevolkte kernen (bijv. Meierijstad) initiërende 
ontmoetingen te organiseren. Mensen kunnen elkaar eens op 
georganiseerde wijze ontmoeten en wie weet ontstaat er een nieuwe 
activiteit in het betreffende gebied. In de begroting is voor deze 
activiteit € 300,-- ipv € 400,-- opgenomen, het bedrag voor de post 
"nieuwe activiteiten" wordt € 400,-- ipv € 300,--. 
De leden gaan akkoord met deze wijziging en stellen de begroting 
verder zonder wijzigingen vast. 

17 Rondvraag en wat 
verder ter tafel komt 

Een lid informeert hoeveel leden de nieuwe afdeling telt. Dat zijn er 
ca. 1100 (W-Brabant ca. 250 en O-Brabant ca. 850).  
 
Iemand attendeert erop dat nog niet alle leden van de kas-
controlecommissie bekend zijn. Een ander vult aan dat het handig is 
om beide leden niet tegelijk te vervangen. De voorzitter vindt dit 
een goed idee en meldt dat vastgelegd wordt dat steeds 1 lid blijft 
zitten. 
De commissie bestaat nu dus uit 1 nieuw en 1 oud lid. Okke de 
Groote wordt reservelid; dit is mogelijk omdat hij sinds punt 14 geen 
bestuurslid meer is. 
 
Een van de aanwezigen zal wederom de nieuwjaarsbijeenkomst in 



het Jurriaan Pels Wooncentrum (JPW) regelen. Ze vraagt of er al een 
datum bekend is. De datum wordt meteen geprikt: zondag 14 januari 
2018. 

18  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 16.05 uur. 
We begonnen deze vergadering als afdeling Oost-Brabant en 
eindigden als afdeling Brabant. 

 


