
ANONIEME VERSIE 
Verslag Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond afdeling Oost-Brabant 
 
Datum: zondag 16 oktober 2016 
Plaats: “In de Boomtak”, Boomstraat 81 te Tilburg 
 
Aanwezige bestuursleden: Kees Schilder (voorzitter), Paula van Luijk (secretaris), Lambert 
Elshout (penningmeester), Okke de Groote, Louck Everaars, Hetty Goudswaard-ten Brink 
Aanwezige overige leden: 6 leden 
Afwezig met bericht: 11 leden 
 
Notulen: Paula van Luijk (secretaris) 
 

Nr Agendapunt Bespreking 
1 Opening, vaststellen 

agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur en blikt terug op 
het bezoek aan het Textielmuseum heden ochtend. 
De agenda wordt akkoord bevonden. 

2  Mededelingen Op tafel ligt een aantal nieuwe folders van het HV met als titel 
“Alles wat u wilt weten over het Humanistisch Verbond”. Als het 
aantal onvoldoende is kan men contact opnemen met Kees Schilder. 

3 Ingekomen stukken Geen. 
4 Notulen ALV 2015 Een geanonimiseerde versie staat op de website en een aantal 

exemplaren ligt op tafel. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd, met dank aan de 
vorige secretaris. 

5 Jaarverslag afdeling 
2015 en decharge van 
het bestuur voor het 
gevoerde beleid 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het jaarverslag wordt 
goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. 

6 Financieel jaarverslag 
2015 

De penningmeester bespreekt de exploitatie- en balansformulieren. 
Er is een vergelijkbaar inkomsten-/uitgavenpatroon als in 2014 met 
dien verstande dat er in 2015 een Levenskunst-weekend heeft 
plaatsgevonden met derhalve extra kosten ten opzichte van 2014. 
 
Een lid informeert wat er met het eigen vermogen gebeurt: worden 
extra uitgaven gedaan om dit op te maken? De penningmeester legt 
uit dat het eigen vermogen in relatie staat tot de kosten die we 
hebben en dat hier op een zorgvuldige manier mee omgegaan wordt. 
Indien nodig kan een beroep gedaan worden op het Steunfonds. 
Hetty vraagt zich af waarom het Landelijk Bureau “afroomt”. De 
huidige penningmeester geeft een toelichting, waarna de vorige 
penningmeester aanvult hoe men tot dit besluit is gekomen: er was 
een jarenlange discussie dat diverse afdelingen flinke reserves 
hadden. Ook onze afdeling gaf minder uit dan er binnenkwam. De 
situatie werd door een commissie beoordeeld, waarna het Landelijk 
Bureau haar beleid aangepast heeft. Ook de vorige penningmeester 
benadrukt dat er geld uit een Steunfonds geput kan worden, mocht 
dit noodzakelijk blijken. 

7 Verslag kascommissie 
en decharge van de 
penningmeester 

De kascommissie heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. 
Een lid van de commissie leest de goedkeuringsbrief voor waarin de 
kas in orde werd bevonden.  
In 2015 werd het penningmeesterschap overgedragen aan Lambert 
Elshout. De vorige en de huidige penningmeester wordt beiden, met 
dank, decharge verleend voor het gevoerde beleid. 

8 Verkiezing 
kascommissie 

Beide leden zijn bereid nog een jaar zitting te nemen in de 
kascommissie. Dit wordt met algemene stemmen akkoord bevonden. 



9 De afdeling in 2016 – 
de stand van zaken 

Diverse plannen uit het jaarplan 2016 zijn gerealiseerd. De 
voorzitter geeft een opsomming van uiteenlopende activiteiten die 
georganiseerd en gefaciliteerd werden en waarmee voor de leden 
vele ontmoetingsmogelijkheden gecreëerd werden. Er is contact 
geweest met de werkgroep West-Brabant om de mogelijkheden voor 
samenwerking te verkennen en dit najaar zal er nog een gesprek 
plaatsvinden.  
Helaas zijn er ook zaken die niet helemaal naar wens verliepen. We 
hadden meer leden actief bij de afdeling willen betrekken en 
gebruik willen maken van hun deskundigheid. We hadden vaker ons 
gezicht naar buiten willen tonen (werken aan PR, meer aandacht in 
de pers). Enkele door ons gefaciliteerde cursussen van het Landelijk 
Bureau gingen niet door vanwege te weinig deelnemers (o.a. de 
Introductiecursus Humanisme).  
Overigens mag het overzicht m.b.t. de stand van zaken van 2016 op 
een punt aangepast worden: de cursus Klassieke Levenskunst vond al 
in 2015 plaats. 

10 Verkiezing nieuwe 
bestuursleden 

Thans zijn er 6 bestuursleden, waarvan 2 aftredend en herkiesbaar, 
namelijk Kees en Paula. Er hebben zich geen andere kandidaten 
gemeld. Beiden worden met algemene stemmen herkozen. 

11 Jaarplan 2017 Het jaarplan – dat ook op de website staat – wordt doorlopen. 
Er is tevredenheid over het aantal activiteiten en de toename van 
deelnemers in  Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Vaste activiteiten 
zoals HV-cafés, koffietafel, wandelingen en gespreksgroepen zullen 
gecontinueerd worden. In Tilburg loopt het wat moeizamer; het HV-
café aldaar is onder voorbehoud.  
 
Wat betreft de eenmalige activiteiten: 
12 November is er een trainingsdag ‘De dialoog’. Kees meldt dat er 
voldoende animo is om een dergelijke dag ook in 2017 te plannen. 
Mei 2017 is er weer een Levenskunst-weekend. Het thema is “Hoe 
blijf je positief en veerkrachtig in sombere tijden?” Er moet nog wel 
een pakkende titel worden bedacht. 
 
Voorts willen we initiatieven van het Landelijk Bureau faciliteren, 
investeren in de communicatie met leden, contacten met zuster-
organisaties in de regio versterken en een nieuwe oproep doen voor 
iemand die zich met PR bezig wil houden. Ook zouden we graag gaan 
samenwerken met de werkgroep West-Brabant. Daarnaast willen we 
samenwerken met de Jong humanisten, hoewel helaas een aantal 
kartrekkers onder hen is vertrokken. 
 
Een lid betreurt het dat het bestuur geen urgentie geeft aan nieuwe 
leden. In het verleden werd voor deze groep - ondanks de matige 
opkomst - een introductiebijeenkomst georganiseerd. Een ander lid 
meldt dit initiatief wel te willen steunen, doch geen kartrekker te 
willen zijn. 
Lambert stelt voor het contacteren van nieuwe leden als expliciete 
bestuursportefeuille op te nemen. Dit voorstel wordt met 
instemming onthaald. Het onderwerp wordt op de agenda van de 
volgende bestuursvergadering gezet. 
 
Ook is er een lid dat zich herinnert dat in het verleden zich wel eens 
nieuwe leden aanmeldden na deelname aan een HV-wandeling. 
 
Iemand vraagt wat ‘De verdieping’ inhoudt. Kees legt uit dat binnen 
deze gespreksgroep de dialoog centraal staat. Hij vult aan dat 
trainingsdag ‘De dialoog’ hier uit voortgekomen is en mogelijk 



nieuwe gespreksbegeleiders oplevert. 
 
Het voorstel om het jaarplan met de zojuist besproken aanvullingen 
goed te keuren wordt met algemene stemmen aangenomen. 

12 Begroting 2017 De penningmeester doorloopt de begroting. Enkele belangrijke 
verschillen ten opzichte van het verleden: er is een toename van 
bijeenkomsten in Eindhoven (HV-cafés, gespreksgroepen); HV-cafés 
Tilburg zijn onder voorbehoud; we verwachten een toename van het 
aantal jubilarissen dat een bloemenbon zal ontvangen. 
Wat betreft het Levenskunst-weekend: we nemen de kosten in het 
jaar dat ze gemaakt zijn. Dus kosten die in 2016 gemaakt zijn komen 
ten laste van dat jaar, hoewel het Weekend pas in 2017 plaatsvindt. 
 
Onder aan de streep zien we een tekort van 3870 euro. Dit kunnen 
we ons permitteren. Okke vraagt zich af of toekomstige tekorten een 
probleem kunnen zijn. De penningmeester benadrukt dat dat niet 
ten koste hoeft te gaan van het aantal activiteiten, maar dat er dan 
een beroep op het Steunfonds gedaan kan worden. 
 
Een lid wijst er op dat het begrote bedrag van 50 euro voor de post 
‘nieuwe leden’ erg mager is, indien we iets substantieels voor de 
nieuwkomers willen doen. Zijns inziens zou er meer aandacht voor 
deze groep mogen zijn. Er wordt voorgesteld een symbolisch bedrag 
van 450 euro op de begroting te zetten als goede intentie om het 
idee daadwerkelijk op te gaan pakken. Het voorstel om de begroting 
aan te passen wordt met algemene stemmen aangenomen. 
Het tekort zal hiermee wel toenemen. 

13 Rondvraag en wat 
verder ter tafel komt 

De nieuwjaarsbijeenkomst zal in het Jurriaan Pels Wooncentrum 
(JPW) plaatsvinden. Iemand vraagt of bewoners van het JPW die 
geen lid van het HV zijn toch – bij open inschrijving – voor de 
bijeenkomst uitgenodigd kunnen worden. Dit is akkoord. 
Okke stelt voor om ook de jong humanisten, Humanitas, raadsleden  
en HUB uit te nodigen. Ook dit voorstel wordt akkoord bevonden. 

14  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 15.40 uur. 
 


