
 
 

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2016 
 

 
Inleiding 

De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu een jaar. We kunnen terugkijken op 
een goede start na het samenvoegen van de afdelingen Zuidoost Brabant en BetuwBrabant. Het afgelopen 
jaar was er bijna iedere week wel ergens in onze regio een ontmoeting of gesprek tussen leden. In het 
jaaroverzicht 2015 hebben we alle activiteiten op een rij gezet. (zie aldaar)  
Op de regio-dag in september 2015 in Boxtel hebben we samen met een aantal leden uit verschillende 
‘hoeken’ van onze regio teruggekeken op dit eerste jaar als afdeling en mochten we tevreden vaststellen 
dat veel van onze plannen uit het jaarplan 2015 ook echt gerealiseerd zijn.  
Maar natuurlijk zien we ook nog volgende stappen en nieuwe mogelijkheden om de ontmoeting tussen 
leden en verdieping in ons denken te organiseren.  
Op deze regiobijeenkomst hebben we ieders verwachtingen en wensen voor 2016 op een rij gezet. Mede 
op basis daarvan is dit nieuwe jaarplan nu gemaakt. We hopen dat zo veel mogelijk mensen in dit plan iets 
van hun gading kunnen vinden. 
 

1. Wat  zouden we graag willen in 2016? 
Bij de regiobijeenkomst, maar ook op andere gelegenheden, hebben we aan de aanwezigen gevraagd wat 
zij verwachten van de afdeling, wat de afdeling zou kunnen bieden en welke rol het bestuur daarbij kan 
spelen. 
Daar zijn een aantal punten genoemd, die wij graag als onze doelen voor 2016 mee willen nemen. 
 Faciliteer en organiseer de ontmoeting tussen leden (en belangstellenden), zoek naar verschillende 

mogelijkheden om met elkaar van gedachten te wisselen. Maak op die manier het motto van het 
Humanistisch Verbond ‘zelf denken, samen leven’ zichtbaar en herkenbaar. 

 Zoek daarbij zowel de informele ontmoeting als de verdieping.  Dus zowel een mogelijkheid om samen 
een kop koffie of een glaasje te drinken, als een goede dialoog of een interessante spreker/ inleiding 

 Ga door op de ingeslagen weg. Zorg in ieder geval voor continuïteit van de bestaande activiteiten. 
 Maak daarbij meer gebruik van de deskundigheid die er bij de eigen leden is. Probeer meer zicht te 

krijgen op de kennis van de leden en vraag hen die met anderen te delen. 
 Houdt oog voor (oudere) leden die behoefte hebben aan (persoonlijk) contact. Is het mogelijk om 

mensen te vinden die daarvoor kunnen zorgen? 
 Kijk of we het Humanistisch Verbond in onze regio meer gezicht kunnen geven. We zijn nu nog relatief 

onbekend, dus het zou mooi zijn als we wat meer in de (regio-) kranten zouden komen. Maar ook een 
actieve deelname aan activiteiten met een grotere uitstraling (zoals de vredesbezinning in Eindhoven) 
vragen extra aandacht. 

 Zoek de samenwerking met andere organisaties die lid zijn van de Humanistische Alliantie.   
 Stimuleer het initiatief: geef ruimte voor leden die zelf iets willen organiseren en faciliteer dat.  Dat 

maakt het misschien lastig om activiteiten te plannen, want soms komt een initiatief onverwacht. Hou 
dus in het plan ruimte voor dat onverwachte. 

 Zoek naar aanvullende mogelijkheden om het contact met de leden (en belangstellenden) in stand te 
houden en te versterken.  

 
Veel ideeën en duidelijke verwachtingen. Maar we realiseren ons ook dat een uitbouw van onze activiteiten 
veel extra denk- en menskracht vraagt. In hoeverre we aan deze verwachtingen kunnen voldoen zal dus 
ook afhangen van de inzet van leden als ‘initiatiefnemer’ of ‘kartrekker’.  Vandaar dat we de komende tijd 



voor een aantal ideeën op zoek gaan naar een paar leden die dit ook handen en voeten willen geven. Op de 
website en in de nieuwsbrief zullen we dus een oproep doen aan leden voor verschillende activiteiten. 
 

2. Opdracht aan het bestuur …en aan kartrekkers 
Het bestuur kan en wil niet in zijn eentje zorg dragen voor alle activiteiten. Dat wordt ook niet verwacht.  
Van het bestuur wordt wel verwacht dat ze initiatieven van leden ondersteunt en faciliteert en voor nieuwe 
activiteiten op zoek gaat naar mensen die de kar willen trekken.   
Het zoeken naar mensen die iets willen organiseren zien wij als een belangrijke opdracht voor de komende 
tijd. Het zou mooi zijn als er in onze verschillende ‘sub-regio’s’ straks overal een aantal mensen meedenkt 
en –doet om voor de eigen stad/ regio iets te organiseren.  
Ook in dit jaarplan doen we een oproep aan alle leden om te laten weten waar een ieder een bijdrage kan 
en wil leveren. 
 

3. Wat gaan we doen: de ambities voor 2016 op een rij 
Op basis van het voorgaande verhaal hebben wij de volgende opdrachten voor volgend jaar geformuleerd. 
1. Het initiëren en faciliteren van (nieuwe) activiteiten en het stimuleren en ondersteunen van initiatief 

van leden. 
2. Het versterken van de communicatie tussen de leden. Er voor zorgen dat mensen goed op de hoogte 

zijn en blijven van HV-activiteiten. 
3. Het beter zichtbaar maken van het Humanistisch Verbond in onze regio. 
4. Versterken van de contacten met ‘zuster’-organisaties in onze regio (Jonge Humanisten, Vereniging 

Humanitas, Humanistische Uitvaartbegeleiding, geestelijk verzorgers en humanistische raadslieden). 
5. Het (mede-) organiseren van ontmoeting en verdieping; 

a. Daarbij zorgen voor continuïteit van de huidige activiteiten, 
b. Voor een aantal nieuwe initiatieven, 
c. En aansluiten bij landelijke activiteiten. 

 
Hieronder zullen we deze ‘doelen’ verder uitwerken. 
 

3.1.  Versterk de afdeling en vooral: faciliteer en ondersteun daarbij het initiatief van 
leden 
Het bestuur in nieuwe samenstelling zal snel bij elkaar komen om uitvoering te geven aan dit jaarplan. 
Daarbij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: 

 De taakverdeling binnen het bestuur – vergaderfrequentie – plaats van bijeenkomst. 

 Vorm geven aan de afdeling, hoe kunnen we ons in de sub-regio’s sterker maken en tegelijkertijd 
zorgen voor samenhang in de hele regio Oost-Brabant. 

 Zorgen voor organisatie en uitvoering geven aan activiteitenplan – afspraken maken over wie 
initiatieven gaat ‘trekken’. 

De opbouw van de nieuwe afdeling zal verder ook gestalte krijgen door een aantal door het bestuur zelf te 
organiseren activiteiten, zoals: 

 De nieuwjaarsbijeenkomst 

 Algemene ledenvergadering 

 Regio-ontmoeting 2016 

 Ontmoeting met Jonge Humanisten 
(Zie hiervoor verder onderstaand activiteitenplan.) 

Als bestuur kunnen we het niet alleen. De verdere opbouw van de afdeling zal voor een flink deel staan of 
vallen bij het enthousiasme van individuele leden om mee te organiseren en te werken. Daarbij is ook 
gezegd dat er veel deskundigheid bij leden zit die we beter kunnen gebruiken. Vandaar ons voornemen om 
het komend jaar: 
 Een actieve oproep te doen aan alle leden om een of meerdere activiteiten mee vorm te geven en met 

eigen voorstellen te komen. 
 Daarbij zullen we in ieder geval in de belangrijkste ‘woonkernen’ (Tilburg, ’s-Hertogenbosch, 

Eindhoven) kijken of we een aantal mensen bij elkaar kunnen krijgen die in de eigen omgeving een of 
een aantal bijeenkomsten kan organiseren (initiatiefgroepen per sub-regio).  



Natuurlijk sluiten we daarbij vooral aan bij de huidige mee-denkers in ’s-Hertogenbosch, Tilburg en 
Eindhoven. 

 Het lijkt ons ook goed om (al is het maar een keer per jaar) in andere sub-regio’s waar veel leden wonen 
(bij voorbeeld: Waalwijk / Veghel – Uden – Schijndel / Helmond) een ontmoeting te organiseren. Hierbij 
is de inbreng van mensen uit die eigen omgeving wel belangrijk.  Daar waar een of twee mensen vanuit 
een sub-regio daarom vragen, zullen wij dit faciliteren. 

 We willen onze leden vragen naar de eigen deskundigheid en op welke gebied wij haar/ hem kunnen 
vragen een bijdrage te leveren. Het zou mooi zijn als we een aantal lezingen/ gespreksbijeenkomsten 
kunnen houden op basis van datgene wat leden zelf te vertellen hebben. Op de regio-dag waren er al 
ideeën over het onderzoeken van de aanwezige kennis. Wij kunnen dat ondersteunen. 
 

Als bestuur zien wij onze taak dus vooral als het faciliteren en ondersteunen van initiatieven van leden. 
Maar we willen dat niet passief af wachten en zullen dus mensen oproepen om te laten weten wat zij 
kunnen en willen. 

 
3.2. Versterk de communicatie met en tussen de leden 
Het  lijkt dat het toch nog voor komt dat leden niet op de hoogte zijn van activiteiten. Helemaal te 
voorkomen is dat natuurlijk niet, maar het is de moeite waard om te blijven zoeken naar verbeteringen. 
Concrete voornemens voor het komend jaar zijn: 
 We zullen drie maal per jaar een nieuwsbrief met activiteitenagenda naar alle leden en 

belangstellenden sturen (december – eind maart – september) – per mail en post. 
 Daarnaast willen we de mogelijkheid bekijken om aan leden die zich daarvoor opgeven per mail  

herinneringen/ uitnodigingen voor activiteiten te zenden. Daarbij kunnen dan flyers voor landelijke 
cursussen of het programma voor een thema-avond naar belangstellende worden gestuurd.  

 Actueel houden intensiveren van het gebruik van onze regio-bladzijde op de website. De agenda staat 
daar standaard op. Van een aantal mogelijkheden (zoals actuele berichtgeving, verslaglegging) maken 
we nog weinig gebruik. We vinden het de moeite waard om een keer te bekijken of we dat nog beter 
kunnen doen. We gaan op zoek naar een of twee mensen die dat naast de huidige site-beheerder willen 
oppakken, want dat is wel nodig.  

 We zullen nog beter communiceren dat we altijd bereikbaar zijn via mail, telefoon en post. 
Contactgegevens zullen dan ook uitgebreid worden. Idee om ook contactpersoon per activiteit of per 
sub-regio te communiceren. 

Natuurlijk zijn alle activiteiten de beste mogelijkheid om de communicatie te versterken. Dus daar waar 
mogelijk zullen we als bestuursleden ook aanwezig zijn bij lokale en regionale activiteiten. Zo is de drempel 
om even een vraag te stellen of met een idee te komen zo klein mogelijk te houden. 
 

3.3. Het beter zichtbaar maken van het Humanistisch Verbond en de afdeling 
Alle activiteiten staan ruim van tevoren aangekondigd op de site, maar die zal buiten het Humanistisch 
Verbond niet zo bekend zijn. Dus worden voor veel activiteiten ook nu al de regionale kranten en 
weekbladen aangeschreven. Maar  met een heel beperkt resultaat. De naam van onze afdeling komen we 
niet of nauwelijks tegen in de pers of bij  aankondigingen van anderen. Daarnaast worden er voor cursussen 
en een enkele themabijeenkomst ook flyers neergelegd, daar waar dat is toegestaan. Op de regio-dag was 
er een algemene wens om meer ons gezicht te laten zien. In de vorm van een verslag van een activiteit of 
de aankondiging van een wat grotere bijeenkomst.  Wij ondersteunen die wens, maar realiseren ons ook 
dat dat tijd kost en om een netwerk met de pers op te bouwen en om stukjes te schrijven.  
Wat gaan volgend jaar in ieder geval door met wat we al doen. Daarna gaan we op zoek naar een paar 
actieve leden die willen onderzoeken op welke manier we meer in de pers kunnen komen en als een soort 
‘Werkgroep PR’ kunnen gaan functioneren. (Zie dus: ‘Gezocht’) 
 
Een andere manier om ons gezicht te laten zien in de regio is door het participeren bij lokale activiteiten die 
door anderen worden georganiseerd. Zo hebben we in Eindhoven nu al twee keer deel genomen aan een 
vredesbezinning in het kader van de vredesweek en heeft een lid van het HV daar gesproken.  
Concreet 
 Doorgaan met website / benaderen pers enz. 
 Mensen zoeken voor werkgroep actieve PR 



 Zoeken naar mogelijkheden om aan bijeenkomsten deel te nemen (zoals vredesbezinning, week van de 
dialoog). 

 Leden vragen: informeer ons als je weet van een passende manifestatie waarbij we ons gezicht kunnen 
laten zien. 

 
 

3.4. Zoek en/of versterk de verbinding met anderen 
Het afgelopen jaar is er een kennismakinggesprek geweest met mensen van Humanitas in Eindhoven. 
Daarnaast is er in het kader van een mogelijk project in de penitentiaire inrichtingen (gevangenissen) 
contact geweest met dienst humanistisch geestelijke verzorging. Ook zijn er goede contacten met de 
Jonge Humanisten. 
Intentie: deze contacten uitbreiden door te kijken waar we naar elkaar kunnen verwijzen en wellicht samen 
een activiteit kunnen organiseren, bijvoorbeeld in het kader van Wereld Humanisme Dag. 
 
Daarnaast is ook  gezegd dat we veel kunnen leren van andere afdelingen van het Humanistisch Verbond. 
Maar ook dat vraagt contact. We willen kijken hoe we de komende jaren de relaties met 
‘zusterorganisaties’ en de aansluitende afdelingen van het Humanistisch Verbond verder aan kunnen 
trekken. 
 

 
 
 
 
 

3.5. Activiteitenplan: 

Het (mede-) organiseren van ontmoeting en verdieping 
 
Uitgangspunt voor de organisatie van activiteiten is dat die activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn en 
dat we zo veel mogelijk tegemoet komen aan verschillende wensen en verwachtingen van de leden in onze 
regio.  Dat ‘zo veel mogelijk’ is gerelateerd aan de beschikbare menskracht en de bereidheid van leden om 
een actieve bijdrage te leveren bij de organisatie van activiteiten. Zeker bij een regionale spreiding is het 
van belang dat leden in een sub-regio het voortouw nemen. 
De onderstaande activiteiten zijn gebaseerd op continuering van lopende initiatieven in de drie sub-regio’s 
en op de ideeën die zijn geopperd tijdens de Regio-dag van 13 september  in Boxtel. 

  

‘Vaste’ activiteiten (activiteiten met zekere regelmaat) 

De volgende vaste activiteiten worden gecontinueerd, geïnitieerd en/of georganiseerd: 
(1) HV-café   
Biedt mogelijkheid tot (regelmatige) ontmoeting voor leden en belangstellenden; informele 
bijeenkomst over (actuele) onderwerpen. De manier waarop dit concreet vorm krijgt wordt per 
sub-regio bepaald door actieve ‘trekkers’. Vooralsnog gaan we uit van continuering van de HV-
cafés in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. 
WAAR? Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. 

 
(2) Wandelingen  

We zetten in op 5 à 6 wandelingen verdeeld over het jaar. Ons voorstel is om ook keer een 

wandeling te organiseren in de buurt van grotere plaatsen in regio, waar we geen activiteiten 
hebben, maar waar wel veel leden wonen (b.v. Waalwijk, Uden/Veghel ) 
WAAR? verspreid over de hele regio   
 
(3) Gesprekgroepen 
De bestaande gesprekgroepen in Eindhoven en in Hilvarenbeek zullen ook dit jaar doorgang 
vinden. De gesprekgroep in Eindhoven heeft op dit moment zo’n 16 /18 actieve bezoekers en heeft 
daarmee het maximaal aantal deelnemers bereikt. Bij voldoende belangstelling en mensen die dit 
willen mee-organiseren zal er een nieuwe groep worden opgestart met een wat andere opzet.  



Ondertussen draait ook de thema-gespreksgroep ‘Dus ik ben..” naar volle tevredenheid van de 
deelnemers. Ook daarmee zullen we doorgaan. 
WAAR? Eindhoven (2x) , Hilvarenbeek  
 
(4) Leesgroepen 
Er is een leesgroep in Eindhoven en die zal ook volgend jaar weer bij elkaar komen.  
In zowel ‘s-Hertogenbosch als Tilburg bleek ook belangstelling voor het organiseren van een 
leesgroep. We gaan er vooralsnog van uit dat mensen die daarvoor belangstelling hebben elkaar 
wel treffen bij een HV-café en dit indien gewenst vorm gaan geven. We kunnen dit versterken door 
in een van de komende nieuwsbrieven een oproep te plaatsen. gestart worden. 
WAAR: Eindhoven 
PM: In ‘s-Hertogenbosch en Tilburg kan een leesgroep starten bij voldoende initiatief . Hetzelfde 
geldt voor een tweede groep in Eindhoven. 
 
(5) Kookclub 
De bestaande kookclub in Eindhoven zal ook dit jaar weer bij elkaar komen.  

 WAAR? Eindhoven 
 
Nieuw initiatief 

(6) Humanistische Koffietafel  
De Koffietafel is er voor een goed gesprek in klein verband, meestal over een onderwerp dat de 
deelnemers ter plekke bepalen. De Humanistische Koffietafel gaat ook door op feestdagen en 
vakantieperioden. 
WAAR? We starten in ieder geval in ’s-Hertogenbosch. Later in het jaar bij voldoende belangstelling 
ook in Eindhoven. 

  

Eenmalige activiteiten 
(6) Lezingen, excursies 
Door leden op regiodag is aangegeven dat zij het afgelopen jaar themabijeenkomsten met een 
aansprekende spreker hebben gemist. Dat kan overigens 0ok een van de leden zelf zijn die verhaal 
houdt. We gaan actief op zoek naar mensen die dit kunnen en willen organiseren. 
WAAR? Onze Inzet voor 2016: één lezing in Eindhoven en één in ’s-Hertogenbosch. Als thema 
wordt al genoemd daarbij: Humanisme & Islam. 
 
(7) Inspelen op initiatief:  
We willen in kunnen spelen op en ook zelf stimuleren en faciliteren van initiatief van leden om dit 
te organiseren. Dat betekent dat we wel ruimte vrij moeten maken in het budget, maar dit nog niet 
definitief vast kunnen leggen. 
Twee excursies zijn in bespreking:  
 Een bezoek aan het MuZIEum in Nijmegen (blindenmuseum)  
 Een excursie naar Rotterdam (nieuwe architectuur)  
Daarnaast wordt ook genoemd: het organiseren van 
 Een studiedag over de (socratische) dialoog. 
WAAR? Afhankelijk van wie de kar wil trekken. Zij kunnen ook plaats van uitvoering kiezen. 

 
(8) Nieuwjaarsbijeenkomst  
Een informele ontmoeting voor alle leden van afdeling Oost-Brabant 
WAAR?  Eindhoven – waarschijnlijk tweede/derde zondag van januari 
 
(9) Algemene ledenvergadering  
oktober 2016 – plaats wordt nog bekend gemaakt 
 
(10) Regio- dag  
Te organiseren in het voorjaar 2015 – inhoudelijke & informele ontmoeting voor alle leden met 
thema en gesprek 
Plaats: nog te kiezen, ergens centraal tussen grote steden in 



 
(11) Aansluiten bij lokale initiatieven van anderen 
We gaan actiever op zoek naar interessante initiatieven in verschillende steden en bekijken per 
keer of en hoe we aan kunnen sluiten. Dat betekent dat we dit niet exact kunnen plannen. Maar 
een aantal van die initiatieven kunnen we wel al noemen. Wij zien de volgende mogelijkheden. 
 In 2015 hebben we een actieve bijdrage geleverd aan de  voorbereiding en viering van de 

vredesbezinning, die in het kader van de vredesweek door verschillende levensbeschouwingen 
in Eindhoven wordt georganiseerd.  Dat willen we ook in 2016 weer gaan doen. 

 Vanuit dit initiatief ontstaat waarschijnlijk een permanent overleg tussen die (zeven) 
levensbeschouwingen. Als dat zo is, zullen wij ook daar een actieve bijdrage aan leveren. 

 We gaan deelnemen aan het Platform Religie en Levensbeschouwingen in ’s-Hertogenbosch. 
 
(12) Stimuleren / ondersteunen initiatieven landelijk bureau 
Zeker met het oog op het meer bekendheid geven aan het Humanisme is het van groot belang dat 
er ook in onze regio één of meer cursussen en/ of wat ‘grotere’ activiteiten worden georganiseerd. 
Maar op dit moment is het niet verstandig (en gezien de opbouw van de afdeling en de nu nog 
beperkte menskracht wellicht ook niet goed mogelijk) om daar een organiserende en trekkende rol 
in te spelen. 
Maar wel kunnen en willen we  de initiatieven vanuit het landelijk bureau daartoe graag 
ondersteunen. 
Onderstaande activiteiten horen dan ook formeel niet in ons jaarplan te staan, maar willen we toch 
noemen als mogelijke activiteiten voor 2016 in onze regio vanuit het landelijk bureau.  
 Cursus moderne levenskunst  
 Cursus klassieke levenskunst 
 Introductiecursus Humanisme  
 Cursus ‘Kopstukken van Humanisme’ 

 
 

 
Tot slot 
Dit is ons voorstel voor 2016. We willen dit plan graag met zo veel mogelijk leden bespreken op de 
algemene ledenvergadering. Het is wellicht erg ambitieus, maar er is een stevige basis gelegd in 2015. En 
door door te gaan met de activiteiten van dit jaar en daarnaast ruimte te scheppen voor nieuwe initiatieven 
van onze leden, moet het mogelijk zijn de activiteiten van de afdeling verder uit te bouwen. Vandaar dat we 
afsluiten met een oproep aan een ieder om mee te organiseren en om deel te nemen aan de komende 
activiteiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1: Overzicht activiteiten 
 
In  dit overzicht zetten we  alle activiteiten in de planning nog een keer op een rij.  
 
in betreffende sub-regio te organiseren en ‘definitief’ opgenomen in de planning 
 HV café ‘s-Hertogenbosch   1 maal per maand - 9 keer per jaar 
 HV café Tilburg    1 maal per maand – 8 keer  
 HV café Eindhoven    1 maal per twee maanden – 5/6 keer  

 
 Gesprekgroep Eindhoven   1 maal per maand – 10 maal 
 Gesprekgroep Hilvarenbeek   1 maal per maand -  
 Thema-groep Eindhoven  (“Dus ik Ben..”) 1 maal per maand – 8 keer  

 
 Humanistische koffietafel ‘s-Hertogenbosch 1 maal per maand  - 12 keer. 
 Kookgroep Eindhoven   - 
 Leesgroep Eindhoven    - 
 
Activiteiten voor de hele regio, waarbij de  plaats nog nader is vast te stellen 
 Ontmoeting / Themadag samen met Jonge Humanisten 
 Regio-ontmoeting 2016 
 Algemene Ledenvergadering (ALV) 2016 
 Nieuwjaarsbijeenkomst 
 Wandelingen    6 maal in de loop van het jaar 
 
 
PM activiteiten 
We hopen ook een aantal van onderstaande activiteiten te kunnen starten. We gaan er in ieder geval 
kartrekkers voor zoeken. Dat betekent dat we in de begroting ruimte willen scheppen voor deze mogelijke 
activiteiten en / of andere initiatieven van actieve leden. 
We zetten op dit moment in op:  
 Humanistische koffietafel Eindhoven  6 maal p.j.  
 Lezing/ film ‘Humanisme & Islam’ / Islam en vrijheid van denken 
 Lezing/ film over ander thema in Tilburg, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch  
 Bezoek MuZIEum Nijmegen 
 Excursie (bij voorbeeld naar Rotterdam) 
  Studiedag (Socratische +) dialoog 
 
 
We willen ook dit jaar  stimuleren dat een aantal  Landelijke cursussen weer in onze regio plaats zullen 
vinden: 
 Introductie Humanisme 
 Levenskunst Klassiek 
 Levenskunst Modern 
 Cursus ‘Kopstukken van Humanisme’ of  Cursus ’Duurzaamheid’ 
  
En we sluiten aan  bij initiatieven van anderen in onze regio: 
 Vredesbezinning Eindhoven 
 Contactgroep Levensbeschouwingen Eindhoven 
 Platform Religie en Levensbeschouwingen in ’s-Hertogenbosch 
 Deelname aan de programmaraad van RTV Dieze (in oprichting) 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage 2:     Gezocht  !!! 
 
Het is een ambitieus jaarplan met meerdere nieuwe initiatieven. En dat gaat ons alleen lukken als we 
mensen vinden die mee de kar willen trekken of (al is het maar een enkele keer) daar een bijdrage aan 
willen leveren.  
Dus we zoeken voor 2016: 
 
 Bestuursleden 

Op de ALV zullen drie bestuursleden aftreden. Zij stellen zich niet herkiesbaar.  We zoeken dus nieuwe 
bestuursleden. Zie ook de agenda voor de ALV. 
Aanmelden en / of meer informatie: Kees Schilder (040 2075330 keesschilder@me.com) 
 

 Organisatoren ‘contactgroep’  
Mensen die na willen denken over een goede manier waarop we ‘(persoonlijk) contact met oudere 
leden’ vorm kunnen geven.  
 

 Leden voor een PR- werkgroep 
Wie wil meedenken over de PR van de afdeling, contacten leggen met pers, af en toe iets schrijven enz. 
 

 Mensen voor het versterken van lokale initiatieven:  
 Mensen voor initiatiefgroep/ activiteitengroep Tilburg 

Wie wil er  meedenken over het initiëren en organiseren van mogelijke activiteiten in Tilburg 
e.o. ? 
Meer informatie en aanmelden kan bij: Louck Everaars:  l.everaars@xs4all.nl 

 Mensen voor initiatiefgroep / activiteitengroep ’s-Hertogenbosch 
Meer informatie en aanmelden bij Okke de Groote: okke.de.groote@gmail.com 

 Idem voor initiatiefgroep/ activiteitengroep Eindhoven 
Meer informatie en aanmelden bij Kees Schilder: keesschilder@me.com 

 Activiteiten in jouw stad/ dorp/ regio?  
Zou je in jouw eigen omgeving ook een of meer activiteiten willen gaan organiseren? Dan 
ondersteunen en faciliteren wij dat graag. Meer informatie en aanmelden bij Kees Schilder. 

 
 Opzettenen organiseren Humanistische Koffietafel Eindhoven.  

De Koffietafel is er voor een goed gesprek in klein verband, meestal over een onderwerp dat de 
deelnemers ter plekke bepalen. We starten hier mee in ieder geval in ’s-Hertogenbosch. Maar als er 
mensen zijn die dit ook vorm willen geven in Eindhoven, dan willen we dat graag ondersteunen.  
 

 Verkennen aanwezige kennis / deskundigheid 
Bij het organiseren van themabijeenkomsten kunnen we, verwachten wij, heel goed gebruik  maken 
van de deskundigheid en het enthousiasme van onze eigen leden. Op de regio-dag constateerden we al 
dat we te weinig weten welke kennis we allemaal in huis hebben. 
Wie wil meedenken over manier om meer zicht te krijgen op aanwezige talenten/ kennis en de beste  
manier om die in te zetten?  
 
 

 MELD JE OOK AAN: als jij zelf een keer iets wilt vertellen over jouw werk, deskundigheid, hobby, 
vrijwilligersactiviteit , project waarbij je bent betrokken enz. Wij zoeken daar dan een goede 
mogelijkheid voor. 

 LAAT HET ONS HOREN…als je een idee hebt voor thema-avond, excursie enzovoort.  
 
In de eerste bestuursvergadering zal het nieuwe bestuur taken verdelen en krijgt ieder bestuurslid een 
aantal aandachtsgebieden. Daarna weten we wie binnen het bestuur voor de verschillende activiteiten  het 
aanspreekpunt zal worden. Informatie over alle bovenstaande  taken daarom (tenzij anders vermeldt) 
vooralsnog bij Kees Schilder. 
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