
Beste leden, vrienden, vriendinnen en belangstellenden,  
 
De zomervakantie is begonnen. In juli en augustus zijn geen activiteiten van het HV Zwolle en 
Omstreken gepland. Toch sturen we een korte nieuwsbrief. We blikken onder meer terug op de 
Algemene Ledenvergadering, ons nieuwe bestuurslid stelt zich voor en we brengen onze excursie in 
september nog eens onder de aandacht.  
 
Terugblik ALV en viering Wereldhumanismedag 
Op 21 juni is de Algemene Ledenvergadering gehouden. De concept-notulen daarvan vindt u in de 
bijlage. Wij vonden het aangenaam weer verantwoording over het gevoerde beleid af te kunnen 
leggen en kritisch aan de tand te worden gevoeld door de aanwezigen. Dat houdt ons scherp en 
motiveert het nog beter te doen in de toekomst. Niettemin hebben we de vergadering bewust kort 
gehouden. We wilden graag tijd reserveren voor het vieren van Wereldhumanismedag. Dat hebben 
we gedaan middels een privé-concert van singer-songwriter Robin Scherpen. Hij speelde een aantal 
mooie nummers voor het aanwezige publiek. In de sfeervolle omgeving van café De Hete Brij was 
het een fijne en gezellige viering van Wereldhumanismedag.   
 
Heeft u het bijzondere optreden van Robin Scherpen gemist?  
Dan kunt u toch een beetje kennismaken met deze bijzondere artiest door te luisteren naar de radio-
uitzending van Ongelofelijk - Humanisme in Overijssel, waarin twee van zijn nummers te horen 
zijn en waarin bestuurslid Bas hem interviewt over zijn werk. Dat kan op Spotify: 
https://open.spotify.com/episode/6aCvNJ6dQWfW4TvZkcHWo7?si=f1c074fdbf96447c of op de 
website van Anchor: https://anchor.fm/rtv-oost-ongelofelijk-humanisme/episodes/Ongelofelijk--
Humanisme-in-Overijssel---Muziek-met-gesloten-ogen---Robin-Scherpen-e1kvjio 
 
Even voorstellen: Joost 
Tijdens de Algemene ledenvergadering is een nieuw bestuurslid toegetreden tot het bestuur: Joost 
Liese. Joost stelt zich graag voor aan u, dat doet hij middels de tekst in de bijlage.  
 
Herinnering: 75 jaar Zwolle en Omstreken: gaat u mee op excursie? 
Onze afdeling bestaat dit jaar 75 jaar. Om dat te vieren organiseren we een excursie naar de 
Weerribben. Er zijn inmiddels al genoeg aanmeldingen binnen om de excursie doorgang te laten 
vinden, hoera! Er is echter nog voldoende plek voor meer mensen. Voelt u wat voor een boottocht in 
de Weerribben en aansluitende lunch op 11 september aanstaande? U kunt zich aanmelden via 
hvzwolle@gmail.com. Let op, aanmelden kan tot en met 22 juli.  
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
Zondagochtendbijeenkomst september week verschoven 
Vanwege de bootexcursie op 11 september aanstaande wordt de zondagochtendbijeenkomst in hotel 
Fidder eenmalig verplaatst naar de derde zondag in september. U bent dus op 18 september vanaf 
11.00 uur welkom in hotel Fidder.  
 
Oproep: sprekers gezocht voor humanistische uitvaartbegeleiding 
Er is een aantal vrijwilligers actief bij de humanistische uitvaartbegeleiding. Zij spreken op 



uitvaarten. Helaas kunnen zij niet aan de vraag naar sprekers voldoen. Er wordt dus gezocht naar 
versterking van deze club mensen die een belangrijk en mooi werk verricht. Heeft u interesse of 
wilt u meer weten? Kijkt u dan eens op de website https://humanistischeuitvaart.nl/ of e-mail naar 
contact@humanistischeuitvaart.nl. We kunnen u ook in contact brengen met een ervaren spreker.  
 
Vanuit landelijk: toegankelijke geestelijke verzorging 
Het landelijk bureau heeft een petitie online gezet waarin de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport wordt opgeroepen geestelijke verzorging toegankelijker te maken voor meer mensen. Zie 
deze link voor meer informatie. Teken de petitie ' Geestelijke verzorging voor iedereen! ' 
(humanistischverbond.nl) 
 
Cursusaanbod najaar 
We zijn in samenwerking met het landelijk bureau bezig met de voorbereiding voor cursussen in het 
najaar. Later volgt meer informatie hierover.  
 
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Gertjan, Rob en Joost 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 


