
	

		
	

Voorstel	Intensiveren	samenwerking	HV	afdeling	Oost-Brabant	en	
werkgroep	West-Brabant	–	oprichting	afdeling	Brabant	
 
Het bestuur van Humanistisch	Verbond	afdeling	Oost-Brabant legt de Algemene Ledenvergadering 
het voorgenomen besluit ter goedkeuring voor dat een	afdeling	Brabant wordt opgericht, waarin de 
activiteiten van werkgroep	West-Brabant en afdeling	Oost-Brabant worden samengevoegd. 
 
Het bestuur van afdeling	Oost	Brabant en de leden van de werkgroep	West-Brabant vinden dat het 
stevig neerzetten van het Humanistisch Verbond en het verbeteren van de afstemming het best kan 
vanuit een gedeelde regie en met een bestuur. Maar dat daarbij de continuïteit van het werk in sub-
regio’s gegarandeerd moet zijn. 
 
Dit voorstel is uitgewerkt in een hernieuwd reglement [zie bijlage]. In het reglement is nadrukkelijk 
vastgelegd dat er binnen de afdeling met sub-regionale werkgroepen gewerkt kan worden. Het 
voorstel is om bij de start van de afdeling Brabant in ieder geval uit te gaan van continuering van de 
huidige ‘kerngroepen’ in Breda en omstreken, Eindhoven en omstreken en ’s-Hertogenbosch en 
omstreken.  
 
In het jaarplan nemen we de intentie op om in elk van de drie subregio’s (West-Brabant; Noord-Oost 
Brabant en Betuwe; en Zuid-Oost Brabant) een ledenontmoeting te organiseren om lokale activiteiten 
te stimuleren en te plannen. Op termijn kijken we of in andere sub-regio’s ook groepen actieve 
mensen kunnen vinden. 
 
Kansen	door	de	samenvoeging:	
We zien een aantal voordelen in de samenwerking: 
• We kunnen de afzonderlijke ervaringen delen en meer gebruik maken van elkaars expertise 
• We kunnen zorgen voor een betere afstemming van activiteiten zodat de kans wordt beperkt dat 

bijvoorbeeld landelijke cursussen tegelijkertijd vlak bij elkaar worden georganiseerd.  
• We voorkomen onduidelijkheid voor leden in het ‘grensgebied’ Tilburg-Breda.  
• We kunnen provinciaal het Humanistisch Verbond-gezicht laten zien daar waar van toepassing. 
• ‘Formele’ zaken [financiën, bestuursvergadering, planning] hoeft maar een keer.  
• Maakt ook makkelijk om mee te bewegen bij landelijke initiatieven, zoals lezingen. 
• Maakt het mogelijk om gezamenlijk te investeren in ‘witte vlekken’ in onze provincie. 
 
Risico’s	van	de	samenvoeging:	
Maar we zien ook risico’s: 
• Namelijk dat de aandacht verloren gaat voor lokale activiteiten en de huidige sub-regio’s. 
• Bovendien betekent het dat voor een aantal activiteiten zoals de Algemene Ledenvergadering dat 

leden verder moeten reizen. 
 
Deze nadelen vragen om extra aandacht, maar zijn naar onze overtuiging op te lossen of te beperken.  
 



	

		
	
Achtergrond	en	aanleiding:	
De afdeling Oost Brabant bestaat nu zo’n drie jaar toen de afdelingen Zuidoost Brabant en Betuw-
Brabant samengingen. Sindsdien is een goede positie opgebouwd in het gebied van Tilburg tot de 
Duitse grens met een stevig activiteitenprogramma, vooral in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. 
In West-Brabant is al lang geen eigen afdeling van het Humanistisch Verbond. De Werkgroep West-
Brabant organiseert sinds een aantal jaren regelmatig activiteiten in Breda en omstreken. De 
werkgroep heeft niet de status van officiële afdeling, maar werkt informeel wel steeds meer als 
afdeling.  
Het laatste jaar hebben de afdeling Oost-Brabant en de Werkgroep West-Brabant op aantal gebieden 
samengewerkt. Twee leden van werkgroep zijn aanwezig bij de bestuursvergaderingen. We stemmen 
activiteiten op elkaar af. We nemen elkaars activiteiten op in nieuwsbrieven en stimuleren deelname 
aan elkaars activiteiten of nemen die over. 
 
 
Graag brengen wij het voorstel ter stemming op de Algemene Ledenvergadering. 


