
 
 

JAARPLAN HV AFDELING BRABANT 2019 
 

Inleiding 

Het eerste jaar als afdeling Brabant hebben we bijna afgesloten. In 2018 hebben we de activiteiten van de 
werkgroep West-Brabant en de afdeling Oost-Brabant ondergebracht in de nieuwe afdeling Brabant. Onze 
ambitie vorig jaar was om er vooral voor te zorgen dat de toen bestaande activiteiten doorgang konden 
vinden. Daarnaast wilden we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en goede ideeën.  Wij zijn toen het jaar 
begonnen met een ‘Actieve Ledendag Brabant’, een bijeenkomst voor leden van lokale werkgroepen, 
bestuursleden en anderen die op een of andere manier het voortouw hebben genomen.  Deze actieve 
Ledendag is een van de nieuwe activiteiten die we ook het komend jaar willen blijven organiseren. 
2018 kunnen we in het kort beschrijven als het jaar waarin de afdeling een stevige plaats heeft gekregen in 
de provincie. In een aantal kernzinnen: 
 In de drie sub-regio’s Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch organiseerden we een aantal vaste 

activiteiten en is ondertussen een vaste kern van bezoekers te herkennen. 
 In de regio Oss/Uden namen we het initiatief tot een regelmatige ontmoeting. Een keer per maand is er 

nu een bijeenkomst in Uden. We willen die activiteit graag continueren. Ook hopen we in 2019 in een 
van de andere regio’s waar we nu niet actief zijn een of meer bijeenkomsten te organiseren. 

 In 2018 waren er twee kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe leden.  
 In mei was er een bijeenkomst, de Regio-ontmoeting, voor alle Humanistische organisaties uit Brabant. 

Ons initiatief daartoe werd zeer gewaardeerd. Ook deze bijeenkomst wordt een jaarlijks gebeuren. 
 Naast de al bestaande activiteiten in Eindhoven namen we daar ook een aantal nieuwe initiatieven: we 

bezochten twee maal een museum en organiseerden er twee thema-avonden.  
Al met al legden we in 2018 een stevige basis om in 2019 op verder te bouwen. Onze eerste inzet voor 2019 
is dan ook: vasthouden van wat er nu is. Daarnaast is er ruimte om nieuwe initiatieven te ondersteunen. We 
zullen mensen die iets willen organiseren stimuleren om dat actief vorm te geven. 
 

Doelen/ ambities 2019 
We willen met de afdeling dus vooral voortbouwen op wat er al is. Dat betekent dat we ook het komende 
jaar de volgende ambities hebben. 
1. Faciliteer en organiseer de ontmoeting tussen leden (en belangstellenden), zoek naar verschillende 

mogelijkheden om met elkaar van gedachten te wisselen. 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 of inleiding. 

2. Besteed daarbij ook aandacht aan ‘nieuwe’ leden. Zorg voor minstens één activiteit waarvoor zij 
speciaal worden uitgenodigd. 

3. 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. Stimuleer daarbij het 
initiatief: geef ruimte voor leden die zelf iets willen organiseren en faciliteer dat.   

4. Kijk of we het Humanistisch Verbond in de provincie en in de sub-regio’s 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) vraagt extra aandacht. 

5. Zoek de samenwerking met andere organisaties die lid zijn van de Humanistische Alliantie.   
6. Zoek naar aanvullende mogelijkheden om het contact met de leden (en belangstellenden) in stand te 

houden en te versterken.  
7. Continueer de activiteiten in de verschillende sub-regio’s, organiseer zo veel mogelijk activiteiten 

lokaal, dicht bij de mensen. 
We realiseren ons ook dat uitbreiding 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’. 
 



1. Organiseer de ontmoeting: het activiteitenplan 
Uitgangspunt voor onze activiteiten is dat activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn en dat we zo veel 
mogelijk tegemoetkomen aan 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 door ons verzamelde initiatieven van leden. 
  

 
 

1.1. ‘Vaste’ activiteiten (activiteiten met zekere regelmaat) 

De volgende vaste activiteiten worden gecontinueerd, geïnitieerd en/of georganiseerd: 
 
(1) HV-café Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch 
Biedt mogelijkheid tot (regelmatige) ontmoeting voor leden en belangstellenden met een informele 
bijeenkomst over (actuele) onderwerpen. De manier waarop dit vorm krijgt wordt per sub-regio bepaald 
door actieve ‘trekkers’. Vooralsnog gaan we uit van continuering van de HV-cafés in Eindhoven, ’s-
Hertogenbosch. In ’s-Hertogenbosch willen we begin 2019 een bijeenkomst organiseren om met de leden 
aldaar te bespreken op welke manier we vorm willen geven aan de maandelijkse of tweemaandelijkse 
bijeenkomsten. 
WAAR: Eindhoven, ’s-Hertogenbosch 
 
(2) Humanistische Koffietafel ‘s-Hertogenbosch 
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 in 
vakantieperioden. 
WAAR: ’s-Hertogenbosch.  
 
(3) Wandelingen  
We zetten in op 5 à 6 wandelingen verdeeld over het jaar. Ons voorstel is om ook een keer een wandeling 
te organiseren in de buurt van grotere plaatsen in Brabant waar we geen activiteiten hebben, maar waar 
wel veel leden wonen (zoals Waalwijk, Uden, Veghel, Boxtel) 
WAAR: verspreid over de hele regio   
 
(4) Gesprekgroepen Eindhoven, Hilvarenbeek, Uden en ‘de verdieping’ [Eindhoven] 
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 tot 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 “De Verdieping” naar volle tevredenheid van de 
deelnemers. Ook daarmee zullen we doorgaan. 



Sinds enige maanden komen ook een aantal leden uit de regio Oss/Uden/Meijerijstad een keer per maand 
bij elkaar voor een goed gesprek.  
WAAR: Eindhoven (2x), Hilvarenbeek, Uden 
 
(5) Thema-avonden Breda en Eindhoven 
De werkgroep West-Brabant gaat door met het organiseren van zijn activiteiten in Breda. Maandelijks 
wordt een avond of middag georganiseerd met een nog af te spreken thema. Daarbij komt een spreker, 
wordt een film getoond of wordt op andere manier het onderwerp ingeleid en uitgediept. 
In 2018 zijn themabijeenkomsten in Eindhoven gestart. Dit willen we vervolgen. 
WAAR: Breda, Eindhoven 
 
(6) Museumbezoek en rondleidingen 
Ook het komend jaar willen we weer een of twee keer met elkaar naar een passende  tentoonstelling. 
Welke dat worden is afhankelijk van het aanbod en nu dus nog niet te zeggen.  
WAAR: nog te bepalen 
 

1.2. Versterken sub-regio’s 
(7) Ledenontmoeting Lokaal 
Zeker nu we een afdeling voor heel Brabant zijn is het van groot belang dat we ook aandacht blijven geven 
aan en voortbouwen op wat er lokaal al is opgebouwd. In zo veel mogelijk sub-regio’s willen we zorgen 
voor een aanspreekpunt en een tijd en mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen plannen te maken 
voor de eigen sub-regio of stad.  
Daarom willen we in iedere sub-regio een middag of avond organiseren als ontmoeting voor leden met als 
doel om terug te kijken op de afgelopen periode en om vooruit te kijken welke activiteiten in de sub-regio 
opgepakt kunnen worden.  
Het komend jaar organiseren we zo’n bijeenkomst in ieder geval in Midden-Brabant  [Breda / Tilburg] , 
Noordoost [’s-Hertogenbosch en omgeving] en Zuidoost (Eindhoven en omgeving] 
Op langere termijn gaan we kijken of we dat ook in andere regio’s kunnen realiseren. 
WAAR:  Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg 
 

1.3. Eenmalige activiteiten afdelings-breed 
(8) Lezingen, excursies 
Door leden op de regio-dag is aangegeven dat zij het afgelopen jaar themabijeenkomsten met een 
aansprekende spreker hebben gemist. Dat kan overigens ook een van de leden zelf zijn die een verhaal 
houdt. We gaan actief op zoek naar mensen die dit kunnen en willen organiseren. 
WAAR: nog nader te bepalen 
 
(9) Training ‘de dialoog’  
Deze training hebben we eind 2016 voor de eerste keer georganiseerd. In 2017 nog keer in Eindhoven en in 
Breda. In 2018 in ‘s-Hertogenbosch. Ondertussen wordt deze training ook buiten de eigen provincie 
gegeven. Toen bleek dat daar voldoende belangstelling voor was. Dus we willen de training  jaarlijks 
organiseren, steeds op een andere plek.  
WAAR: Eindhoven 
 
(10) Nieuwjaarsbijeenkomst 
Een informele ontmoeting voor alle leden van de afdeling. Traditiegetrouw wordt deze gegeven in het 
Jurriaan Pels Woonzorgcentrum in Eindhoven. 
WAAR:  Eindhoven - zondag 20 januari 
 
(11) Algemene ledenvergadering  
oktober 2019 – plaats en datum worden nog bekend gemaakt 
WAAR: Nog te bepalen  
 
(12) Regio-ontmoeting met Humanistische organisaties 
De dag in 2018 was een groot succes, dus alle reden om hier een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van de 
maken. We organiseren een ontmoeting tussen actieve leden van alle humanistische organisaties in 



Brabant, waarbij ook alle ‘professionals’ (geestelijke verzorging, humanistisch vormingsonderwijs [HVO], 
humanistische uitvaartbegeleiding [HUB]) worden uitgenodigd. Samen kijken we dan op welke manier we 
elkaars activiteiten kunnen versterken. 
WAAR: nog te bepalen. – juni 2019 
 
(13) Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden:  
In 2017 hebben we twee keer een bijeenkomst georganiseerd waarbij de nieuwe leden expliciet zijn 
uitgenodigd. We kunnen hen (en alle andere leden die belangstelling hebben) dan informeren over onze 
activiteiten, maar ook van hen horen wat zij verwachten van de afdeling. 
WAAR:  Eindhoven (voorjaar), Breda of Tilburg [najaar] 
 
(14) Weekend Levenskunst, Valkenswaard 
Al heel lang organiseert de voormalige afdeling Zuidoost Brabant een keer per twee jaar een weekend 
Levenskunst, steeds met een ander thema. Ook in 2019 zullen we weer een weekend organiseren. 
WAAR: Venweide, Valkenswaard – mei 2019 
 
(15) Cursus ‘Introductie Humanisme en zelfvorming’, Eindhoven 
Een van de resultaten van de samenwerking. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met de werkgroep 
West Brabant. In 2019 gaan we deze training ook organiseren in Oost-Brabant  
WAAR: Eindhoven – januari/ februari 
 
(16) Actieve Ledendag Brabant 
Op deze dag komen actieve leden van onze afdeling bij elkaar om elkaar te ontmoeten en samen na te 
denken over het versterken van de afdeling  
WAAR: Nog te bepalen 
 
(17) Studiedag ‘het socratisch gesprek’ 
Een aantal jaren geleden hebben we al een keer een studiedag rond het socratisch gesprek georganiseerd. 
Een aantal leden heeft gevraagd om dit nog een keer te doen.  Dat gaan we in de loop van het voorjaar 
oppakken. 
WAAR: Nog te bepalen 
 

1.3. Samen met anderen 
(18) Aansluiten bij lokale initiatieven van anderen 
We blijven op zoek naar interessante initiatieven in verschillende steden en bekijken per keer of en hoe we 
aan kunnen sluiten. Wij zien de volgende mogelijkheden. 
 We hebben de afgelopen jaren 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 2019 weer doen. 

 Hetzelfde geldt voor de avond voor verschillende levensbeschouwingen ‘Er is meer…’  in Veldhoven. 
 We blijven actief deelnemen aan het LEV-overleg in Eindhoven (Levensbeschouwing en Vrede). 
 We blijven deelnemen aan het Platform Religie en Levensbeschouwingen in ’s-Hertogenbosch. 
 In Breda en in Eindhoven nemen we actief deel aan de ‘dag van de dialoog’. 
 
(19) Stimuleren en 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 2019 in onze regio vanuit het landelijk bureau.  
 Cursus Levenskunst 
 Cursus Humanisme in de 21 e eeuw 
 

 



2. Versterk de communicatie met en tussen de leden 
Sommige leden zijn niet op de hoogte van onze 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 sturen drie maal per jaar per mail een nieuwsbrief met activiteitenagenda naar alle leden en 

belangstellenden (december –april – september). Op verzoek wordt de nieuwsbrief ook toegezonden 
per post.  

 Daarnaast bekijken we de mogelijkheid om leden en geïnteresseerden die zich daarvoor opgeven per 
mail herinneringen/uitnodigingen voor activiteiten te zenden.  

 Voor een aantal activiteiten krijgen mensen die zich daarvoor hebben opgegeven een aparte 
uitnodiging en/of herinnering. 

 We houden onze regio-bladzijde op de website actueel en intensiveren het gebruik ervan. De agenda 
staat daar standaard op. Van een aantal mogelijkheden (zoals actuele berichtgeving, verslaglegging) 
maken we nog weinig gebruik.  

 In 2018 is begonnen met een facebook-account van de afdeling. Daar gaan we in 2019 mee door. 
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.  
We zullen speciaal aandacht besteden aan het verwelkomen van nieuwe leden. Zij ontvangen informatie 
over de afdeling en een uitnodiging voor een van de komende activiteiten. Daarnaast organiseren we twee 
maal per jaar een kennismakingsbijeenkomst 
 

 
 

3. Het beter zichtbaar maken van het Humanistisch Verbond en de afdeling 
We gaan volgend jaar in ieder geval door met wat we al doen. Daarnaast zoeken we actieve leden die willen 
onderzoeken hoe we meer in de pers kunnen komen en als een soort ‘Werkgroep PR’ kunnen gaan 
functioneren.  
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 drie keer deelgenomen aan een 
vredesbezinning in het kader van de vredesweek en heeft een lid van het HV daar gesproken.  
Concreet: 
 De werkgroep PR zal een plan van aanpak maken.  
 We gaan door met bijhouden van onze website en facebook-pagina. 
 Daar waar mogelijk benaderen we de pers en andere media. 
 We zoeken naar mogelijkheden om aan bijeenkomsten deel te nemen (zoals vredesbezinning, week 

van de dialoog). 
 
Tot slot 
Het plan is wellicht erg ambitieus, maar er is een stevige basis gelegd in de vorige jaren. Wanneer we 
doorgaan met de activiteiten van dit jaar en ruimte scheppen voor nieuwe initiatieven van onze leden,  
kunnen we de activiteiten van de afdeling verder uitbouwen. Vandaar dat we afsluiten met een oproep aan 
eenieder om mee te organiseren en om deel te nemen aan de komende activiteiten.  
 
 
 
 
 



Bijlage 1: Overzicht geplande 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 2 maanden –6 keer per jaar 
 Thema-avonden Breda   1 maal per maand – 8 keer per jaar 
 HV café Eindhoven    1 maal per maand – 10 keer per jaar 
 Gesprekgroep Eindhoven   1 maal per maand – 10 maal per jaar 
 Gesprekgroep Hilvarenbeek   1 maal per maand -  8 maal per jaar 
 Gespreksgroep Uden   1 maal per maand – 8 keer per jaar 
 Thema-groep ‘De Verdieping’ Eindhoven 1 maal per maand – 10 keer per jaar 
 Humanistische koffietafel ‘s-Hertogenbosch 1 maal per maand – 12 keer per jaar 
 Lezing, thema nog vast te stellen  twee maal per jaar – Eindhoven 
 Cursus ‘Humanisme en zelfvorming’  januari/ februari Eindhoven 
 Leden-ontmoeting lokaal    [In ieder geval in Breda, Den Bosch, Eindhoven  in het 

      voorjaar mogelijk ook in Tilburg]  
       
Activiteiten voor de hele regio [genoemde locaties kunnen nog anders worden] 
 Dialoog- Themadag    najaar - Eindhoven     
 Socratisch Gesprek    voorjaar – Eindhoven [onder voorbehoud] 
 Regio-ontmoeting Humanistische organisaties juni 2019 – voorstel Tilburg 
 Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019 oktober 2019 – ‘s-Hertogenbosch 
 Nieuwjaarsbijeenkomst   januari 2019, Eindhoven 
 Wandelingen    6 maal in de loop van het jaar 
 HV ontmoeting voor nieuwe leden  Voorjaar Eindhoven, najaar Breda of Tilburg 
 Museum Bezoek    Twee maal per jaar 
 Actieve Ledendag Brabant   Begin 2019 
 Weekend Levenskunst   mei 2019 – Valkenswaard 
 
We willen ook dit jaar stimuleren dat een aantal Landelijke cursussen weer in onze regio plaatsvinden: Een 
van onderstaande in ieder geval in Brabant: 
 Introductiecursus Humanisme 
 Humanisme in de 21e eeuw 
 Daarnaast actieve inzet voor Landelijke Lezing +  [“Waar ouderen willen wonen”]  
 
En we sluiten aan  bij initiatieven van anderen in onze regio: 
 Vredesbezinning Eindhoven september 2018 
 Contactgroep Levensbeschouwingen Eindhoven 
 Platform Religie en Levensbeschouwingen in ’s-Hertogenbosch 
 Dag van de Dialoog in Eindhoven en Breda 


