
Concept Anoniem 

Notulen Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond Oost-Brabant 

 

Datum: Zondag 25 oktober 2015 , 14.00 – 16.30 uur 

Plaats: Claraklooster, Clarastraat 102, 5211 LB ’s-Hertogenbosch 

Aanwezig: Kees Schilder, Engbert Bos, Tom Thalhammer, Paula van Luijk, Louck Everaars, Okke de Groote, 
Anne Faber (bestuur) en 9 leden. 

Afwezig met bericht ( o.a.  i.v.m. vakantie).: 8 leden  

Num
mer 

Agendapunt Bespreking 

 1 Opening en vaststelling 
agenda 
 

De voorzitter opent de eerste Algemene Leden Vergadering van de 
afdeling Oost-Brabant. De vergaderstukken liggen op de stoelen voor 
de aanwezigen.  
De agenda wordt iets gewijzigd: Agendapunt 10 wordt begroting, de 
verkiezingen komen bij punt 12 aan de orde. Niet alle stukken op de 
website waren te openen. Ze moesten eerst gedownload worden. Het 
is bekend bij het landelijkbureau dat dit wat moeilijkheden geeft.. 

 2  Mededelingen De afzeggingen worden opgenoemd door de voorzitter. 
Na de pauze wordt er een uitleg gegeven over ‘s-Hertogenbosch en 
het Claraklooster door een bewoonster. We gaan het klooster en 
enkele woningen van bewoners bekijken. 

 3 Ingekomen stukken  Geen 
 

 4 Notulen ALV 2014 (zie 
website) 

Die hebben al een jaar op de website gestaan, weliswaar 
geanonimiseerd. Een kleine correctie: Okke heeft ervaring opgedaan 
met het HV-café in Amersfoort. 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de secretaris. 

 5 Jaarverslag afdeling 2014  
(zie website) 

Jaarverslag wordt bij acclamatie goedgekeurd. Bestuur wordt 
décharge verleend voor het gevoerde beleid. 

 6 Financieel Jaarverslag 2014 
(zie website) 

De penningmeester heeft de exploitatie- en balansformulieren 
uitgereikt. De exploitatie 2014 is in redelijke overeenstemming met de 
begroting. Er is in afwijking van de begroting een forse subsidie 
binnen gekomen om de kosten te dekken, die samen hangen met de 
fusie van de afdeling Zuidoost-Brabant en de voormalige afdeling 
BetuwBrabant.. Kosten van activiteiten waren laag ten opzichte van 
de begroting. Daardoor is er een groter resultaat ( EUR 3.997) 
behaald, dan er in de begroting voorzien was (EUR 1.670). Dit leidt tot 
een verdere stijging van het toch al hoge eigen vermogen (ultimo 
2014 EUR 18.859)  Er is er een weekend geweest in 2015 waarvoor al 
in 2014 kosten betaald zijn.  
 

 7 Verslag kascommissie  
 

De commissie heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. De 
administratie en de jaarrekening zijn in orde bevonden. De 
aangeleverde saldi per 31 december 2014 waren in orde. De 

https://blu180.mail.live.com/ol/


penningmeester wordt décharge verleend, onder grote dank voor zijn 
zorgvuldigheid.  

 8 Verkiezing kascommissie  Eén lid treedt af, Eén lid wordt voor een jaar opnieuw benoemd. Er  
wordt nog een nieuw lid benoemd en er wordt een plaatsvervangend 
lid benoemd. 

 9 Terugblik op: een jaar afdeling 
Oost-Brabant – de stand van 
zaken – 

Even stilstaan bij de afgelopen tijd van de nieuwe afdeling Oost-
Brabant. Er waren 71 ontmoetingsmomenten in de drie 
plaatsen.  Iedere week kan men in onze regio bij een bijeenkomst 
terecht. Sommige bijeenkomsten zijn regiobreed. De gespreksgroep in 
Hilvarenbeek loopt gewoon door zonder bemoeienis van het bestuur. 
De landelijke cursussen ‘Duivelse dilemma’s’ en “All you need is love’ 
zijn wegens te kort aan deelnemers niet doorgegaan. 
 
De wandelingen gaan door in Eindhoven. Er waren er zes gepland, 
twee zijn niet doorgegaan. Er komt een winterexcursie in ’s-
Hertogenbosch. 
 
Deelname aan het Platform  over religies en levensbeschouwingen in 
’s Hertogenbosch is gestart.  
 
Er is een lid voorgedragen voor de programmaraad van RTV Dieze.  

Kees en Okke zijn trots op alle activiteiten die plaatsvinden. Er zal een 
opdracht of verwachting geformuleerd worden voor het nieuwe 
bestuur.  

Bespreken: Jaarplan 2016. Het jaarplan is gebaseerd op traditie en op 
de In Boxtel gehouden een regiodag. Daar is gevraagd naar de 
ervaringen van het eerste jaar afdeling Oost-Brabant. Het bestuur 
moet doorgaan met de zaken zoals die nu lopen. Faciliteer en 
organiseer de ontmoeting tussen leden, formeel en informeel. Ga 
door op de ingeslagen weg. Men kan proberen meer gebruik te maken 
van de mogelijkheden van de leden, zie jaarplan 2016. Nieuw wordt 
de Humanistische koffietafel in ’s-Hertogenbosch.  Wat is het verschil 
met het HV-café? Dat is de tijd van de dag: het is ‘s ochtends met 
koffie en het HV café is aan het eind van de middag. Er wordt geen 
spreker ingehuurd. De deelnemers aan het gesprek komen samen tot 
dialoog en verdieping. Eerst wordt samen bepaald wat het 
gespreksonderwerp wordt. Start op een zondag in januari om 11 uur. 
Eén lid gaf aan behoefte te hebben om mensen in de morgen te 
ontmoeten. Bij het HV café wordt in Tilburg en ’s-Hertogenbosch in de 
regel wel een spreker ingehuurd en is er mogelijkheid tot discussie. 
Wij faciliteren als er behoefte is ook in Eindhoven. We willen 
aansluiten bij initiatieven van leden. Een bezoek aan Muzieum, een 
museum over blinden, waar je kunt ervaren wat het is om blind te 
zijn, staat op de rol en wordt mogelijk verzorgd door een deelnemer 
aan het Weekend van afgelopen mei. Er zal een rondleiding in 
Rotterdam worden georganiseerd door één van onze leden. De 
nieuwe cursus Kopstukken van humanisme, is van een lid in Den 
Haag. Gaat o.a. over Socrates en andere grote denkers. Tijdens de 
cursus is veel aandacht voor het historisch kader waarin de grote 



denkers leefden.  

Met de afdeling West Brabant is er een agenda uitwisseling. Deze 
agenda’s worden niet in Oost-Brabant gecommuniceerd, omdat we 
onze leden onze leden niet willen overvoeren met activiteiten. 

Een lid merkt op dat de tekst van het Jaarplan wat beknopter zou 
mogen zijn. Louck is het hier niet mee eens, vindt dat je leden 
uitgebreid moet informeren, je kunt zelf bepalen wat je wil lezen. Met 
het nieuwe bestuur hierover overleggen. 

Downloaden van de website lukte niet vanwege de browser (Mozilla 
firefox), bij Explorer lukt het downloaden wel. Suggesties aan de 
websitebeheerder doorgeven. Tip: samenvatting erboven zetten. 

Er mag worden nagedacht over welke info er per post gestuurd moet 
worden. Veel papier sturen is duur aan porto. Beter is om 
uitgebreidere stukken op te vragen bij het secretariaat. 

10 Begroting 2016 De begroting 2016 Is uitgedeeld door de penningmeester. Kijk naar 
jaarplan voorstel. De activiteiten zijn leidraad voor de begroting. De 
begroting. van 2015 is opgenomen om de verschillen te zien. Er is veel 
continuïteit. HV café bijeenkomsten in ‘s-Hertogenbosch zijn wat 
duurder dan die in Tilburg. Nieuw is de regiodag. Deze was niet 
begroot voor 2015. Er is geen bedrag voor nieuwe ledenbijeenkomst 
begroot, die wordt dit jaar en volgend jaar niet gehouden. De kosten 
voor bijna alle cursussen worden door het landelijk bestuur gedragen. 
Volgend jaar wordt er geen Weekend georganiseerd. Er is een fors 
bedrag voor nieuwe initiatieven uitgetrokken. Bij 25, 40, 50 en 60 
jarige jubilea van leden krijgt men een bon voor bloemen.  

Contributie afdracht: we hebben een groot eigen vermogen. Volgens 
het nieuwe beleid mag het vermogen van de afdeling niet meer zijn 
dan anderhalf keer de gemiddelde uitgaven van de afgelopen twee 
jaren. Omdat onze afdeling in de huidige vorm in 2014 niet bestond 
geldt voor ons in 2016 bij wijze van uitzondering, dat uitsluitend 
rekening gehouden wordt met onze uitgaven in 2015. Op de 
standaard berekende contributieafdracht wordt een korting toegepast 
ter hoogte van het bedrag, dat het vermogen deze norm van 
anderhalf keer de exploitatiekosten overschrijdt. Het relatief lage 
bedrag van de geraamde contributie afdracht in 2016 wordt 
veroorzaakt door deze nieuwe regeling. Wij moeten naar verwachting 
EUR 4.900 van ons (te hoge) eigen vermogen gebruiken in 2016. Ook 
in 2017 moeten wij enige reductie op de standaard contributie 
afdracht verwachten. Dan zal de toetsing plaatsvinden aan het 
gemiddelde van onze exploitatiekosten in 2015 en 2016, waarbij die in 
2016 vermoedelijk lager zullen liggen dan die in 2015. Dat komt 
doordat wij in 2015 wel en in 2016 geen weekend organiseren.. 
Desgevraagd zegt de penningmeester, dat de financiering van 
weekenden in de komende jaren, die niet volledig uit de normale 
contributieafdracht aan de afdeling gefinancierd kan worden, toch 
geen groot risico loopt. Enerzijds kan er uit het resterende vermogen 
van de afdeling geput worden, anderzijds zijn de 



subsidiemogelijkheden voor de afdeling overstijgende activiteiten 
(zoals het weekend) door het instellen van een activiteitenfonds 
verruimd. Er zal vermoedelijk met succes een bijdrage gevraagd 
kunnen worden uit dat fonds. 

Uitgaven door het bestuur voor de instandhouding van de afdeling 
zijn organisatiekosten, waaronder ook een bloemetje. ter waardering 
van een bepaalde bijdrage valt 

De begroting wordt goedgekeurd, met dank aan de opstellers. 

11 Jaarplan 2016 (zie website) Het Jaarplan 2016 is bij punt 10 besproken en wordt goedgekeurd. 
Dank aan de voorzitter voor zijn uitgebreide plan. 

12 Verkiezingen nieuwe 
bestuursleden  

Er hebben zich twee kandidaten voor een bestuurslidmaatschap 
gemeld: Lambert Elshout en Hettie Goudswaard ten Brink. Zie 
profielen. Lambert is de beoogde nieuwe penningmeester. Hij geeft 
aan dat hij een redelijk pragmatisch mens is. Het nieuwe bestuur 
verdeelt de taken onderling. Hettie is niet aanwezig. Bij acclamatie 
worden beiden in het bestuur benoemd. 

13 Rondvraag Vraag: wordt er naar plaatsen op loopafstand van stations gezocht 
voor activiteiten? Antwoord: goede bereikbaarheid is het streven wat 
betreft openbaar vervoer en auto.  
 
Tip: volgende keer naambatches gebruiken voor de aanwezigen bij de 
vergadering.  
 
Lambert en Louck gaan weg wegens privé omstandigheden.  
 
Vraag: Kan er een kleinere wandeling van b.v. drie kwartier worden 
georganiseerd met koffie na? Dan zou ze ook nog mee kunnen 
wandelen. Ze merkt op dat ze niets van de vergadering heeft kunnen 
verstaan.  
 
Afscheid van de drie bestuursleden: Engbert Bos, Tom Thalhammer en 
Anne Faber.  
De voorzitter: “Wij zouden hier niet hebben gezeten als deze drie er 
niet geweest waren. Ze hebben allemaal lange ervaring. Het is mede 
hun verdienste dat er zoveel activiteiten in de regio plaatsvinden.” De 
scheidende bestuursleden ontvangen een boeket bloemen namens 
het landelijk bureau! Zij krijgen ook een speldje uitgereikt. 
Engbert is de stille kracht in het bestuur. Hij is verbindend bezig 
geweest, aandachtig, zorgvuldig, bedachtzaam. Hij krijgt een fles wijn 
en een lunch bon. 
Tom is wijnliefhebber. Hij heeft ongelooflijk veel voor de toekomst 
gedaan. Hij is al vanaf 1997 actief, weliswaar niet in een 
aaneengesloten periode. Kees leerde veel van zijn zorgvuldigheid, zijn 
scherpte. Kees hoopt van zijn kennis en kunde gebruik te mogen 
blijven maken. Tom ontvangt een bon voor wijnproeverij. 
Anne krijgt ook een fles wijn en een bon voor een high tea. 
Gastvrijheid, aandacht voor mensen, goed organiseren, toch nog even 
bellen, er voor willen zorgen dat mensen het goed hebben staat bij 
haar hoog in het vaandel. Zorgvuldigheid in details.  
Alledrie worden hartelijk bedankt voor hun bestuurswerk. 



14 Sluiting van de vergadering Aansluitend begint de uitleg van mw. Jet Vos over ’s-Hertogenbosch, 
Jeroen Bosch en het Claraklooster. Hierna volgt een wandeling door 
het gebouw en enkele bijzondere woningen van bewoners van dit 
appartementencomplex. De tuin maakte vooral veel indruk op de 
aanwezigen door de serene sfeer die er was door het diffuse licht dat 
door het bladerdak kwam. Een kleine oase in het hartje van de stad. 

 

Notulen gemaakt door Anne Faber, secretaris,  

Nuenen, 26-10-2015 

  

 

 

  

  

  

 


