
Jaarverslag Humanistisch Verbond afd. Oost-Brabant over het jaar 2017 
 

Algemeen: 

 Bij onze bijeenkomsten zien we regelmatig nieuwe gezichten, hoewel nog steeds maar een klein aantal van onze 

leden deelneemt. Toch merken we dat we steeds meer mensen bereiken.  

 Nieuwe activiteit: bijeenkomsten voor nieuwe leden – dit jaar twee keer georganiseerd. 

 2017: Fusie met de werkgroep West-Brabant, op de Jaarvergadering goedgekeurd. Dit is dan ook het 
laatste jaarverslag van afdeling Oost-Brabant. Voortaan gaan we verder als afdeling Brabant. 

 Het Weekend Levenskunst werd ook dit jaar zeer positief ontvangen. 
 

Leden: 

Op 31 december 2016 telde afdeling Oost-Brabant 855 leden. 

Op 31 december 2017 telde afdeling Oost-Brabant 835 leden. (Na de fusie met West-Brabant zal de 

nieuwe afdeling Brabant 1105 leden tellen). 

 

Vergaderingen: 

 De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 15 oktober in Eindhoven. Er waren 12 leden 

aanwezig en 7 bestuursleden. Voorafgaand aan de vergadering konden belangstellenden deelnemen 

aan een rondleiding door Strijp-S. 

 Het bestuur heeft 5 keer vergaderd.   

1 februari, 19 april, 7 juni, 30 augustus, 25 oktober 

 

De afdeling heeft de volgende activiteiten ontplooid: 

 Nieuwjaarsbijeenkomst, Eindhoven 

 Introductiemiddag voor nieuwe leden in Eindhoven en introductieavond voor nieuwe leden in ‘s-

Hertogenbosch 

 Wandeling, 7x  

Locaties: Heempark ’s-Hertogenbosch, Achterbosch/Stiphoutse bossen, Huis ter Heide, Plantloon, 

Boktse Beemden, Plakke- en Leike Ven, Loondermolenpad. 

 Gespreksgroep Eindhoven, 10x 
Thema’s o.a. Transhumanisme, het gevoel van veiligheid, Mens en Dier, Duurzaam leven. 
Vaste groep van 18/20  mensen – per keer gemiddeld 12/14 mensen. 

 Dialooggroep “de Verdieping” Eindhoven, 10x 

Thema’s o.a. Hoop, Yuval Noah Harari en het einde van het Humanisme, Compassie, Vergeving 

Vaste groep van 10/12  mensen – per keer gemiddeld 10 mensen. 

 HV-café ’s-Hertogenbosch, 7x   

Diverse thema’s werden behandeld, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland, Erasmus oorlog en 

vrede. 

 HV-café Eindhoven, 8x 

Informele ontmoeting, waarbij de gespreksonderwerpen zich spontaan aandienen. Sterk wisselend 

aantal aanwezigen. 

 Humanistische koffietafel ’s-Hertogenbosch, 12x 

Goede gesprekken in klein verband over onderwerpen die de deelnemers ter plekke bepalen. 

 Gespreksgroep Hilvarenbeek 

 Trainingsdag “de dialoog: het leergesprek”, 2x 

De trainingsdag vond eenmaal in Breda plaats en eenmaal in Eindhoven 



Er werd geoefend met diverse dialoogvormen, zoals de socratische dialoog, het benedictijner kapittel 

en de dialoog van de verbeelding.  

 Weekend Levenskunst: “Weerbaar denken en samenleven” 
Iedere twee jaar organiseert onze afdeling een weekend ‘levenskunst’. Dit jaar was het thema: 
‘Weerbaar denken en samen leven’.  Sprekers waren Joachim Duijndam en Patricia Bieringa.  
Locatie: Venweide in Valkenswaard. Er waren 32 deelnemers.  
Deze weekenden worden zeer gewaardeerd door alle aanwezigen. 

 

De afdeling heeft verder nog een bijdrage geleverd aan: 

 Overleg levensbeschouwingen Eindhoven en in dat kader aan de jaarlijkse vredesbezinning in 

Eindhoven 

 ‘Er is meer…” – gezamenlijke thema-avond van verschillende levensbeschouwingen in Veldhoven 

 Platform Religies en Levensbeschouwingen te ‘s-Hertogenbosch 

 

PR en communicatie: 

 Bijhouden van de website. 

 Nieuwsbrieven 

 

 

 


