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Plaats: Kattenbosch-boerderij, Rosmalen 
 
Aanwezige: Okke de Groote (Rosmalen, secretaris) 
 Lambert Elshout (Tilburg, penningmeester) 
 Jan Broekman (Breda, bestuurslid) 
 Hetty Goudzwaard-ten Brink (Rosmalen, bestuurslid) 
 Kees Schilder (Valkenswaard, voorzitter vergadering) 
 Femke van den Heuvel (Heesch) 
 8 overige leden (Breda (2), Eindhoven, Geldermalsen (2), Rosmalen, 

Tilburg en Valkenswaard) 
Gast: Medewerker vereniging, landelijk bureau Amsterdam 
Afwezig met bericht: 3 leden 
 
Notulen: Okke de Groote 

1. Opening en vaststellen agenda 
Het bestuur van Humanistisch Verbond afdeling Brabant heeft geen voorzitter. Voormalig 
voorzitter Kees Schilder zal de vergadering voorzitter. 

 Kees zegt: Leuk om elkaar voor het eerst te ontmoeten of om elkaar weer te zien. 
Kees opent de vergadering om 13:34 uur. 
De agenda is akkoord. 

2. Mededelingen 
o Aansluitend aan de vergadering is een filmvoorstelling in de Kattenbosch-boerderij. Er zijn 

15 deelnemers. 
o  

o In 2021 bestaat het Humanistisch Verbond 75 jaar. Veel landelijke activiteiten gingen niet 
door. 

Medewerker vereniging zegt: De Van Praag-prijs en de opening van de vrijdenkerstentoonstelling waren 
een soort vieringen. Maar het is door corona een beetje een lappendeken. 

o  

o Er zijn verder geen mededelingen voor de algemene ledenvergadering. 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering. 

4. Notulen ALV 2019 
Er zijn geen opmerking over de notulen. Wel enkele typfouten. 
De notulen worden met enkele correcties goedgekeurd. Met dank aan de secretaris. 

5. Jaarverslag afdeling 2020 
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag 2020. 

 Okke zegt: Ik houd het jaarverslag kort en bondig. Alles op één A4’tje. Wil de vergadering dat ook of 
liever uitgebreider? 

 Een lid zegt: Een kort en bondig jaarverslag is goed. 
De algemene ledenvergadering keurt het jaarverslag goed. Met dank aan de secretaris. 

6. Financieel jaarverslag 2020 
Lambert geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2020. 
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 Lambert zegt: Wat opvalt, en verklaarbaar is door corona, is dat de activiteitenkosten heel laag waren. 
Het eigen vermogen was 27 duizend euro. Door de nieuwe afdrachtsregeling wordt een 
substantieel bedrag overgemaakt aan het landelijke Activiteitenfonds. 
Er zijn geen opmerkingen over het financieel jaarverslag 2020. 
Met dank aan de penningmeester. 

7. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. 
Lambert leest de goedkeuringsbrief voor waarin de kas in orde werd bevonden. 

 Lambert zegt: De kascontrolecommissie adviseert dat als er op regio-overstijgend niveau attenties gegeven 
worden dat dit vooraf geaccordeerd wordt door het bestuur. 

8. Decharge van de penningmeester 
De algemene ledenvergadering verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde 
beleid in 2020. 

 Lambert zegt: Naast het financiële vermogen hebben we ook een geluidsinstallatie met twee boxen en drie 
microfoons. Deze wordt beheerd door werkgroep West-Brabant en kan worden gebruikt voor 
activiteiten binnen de afdeling. 

9. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 
De algemene ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 
2020. 

 Een lid zegt: Het bestuur kon ondanks de beperkingen door corona de club bij elkaar houden. 
Medewerker vereniging zegt: Namens het landelijk bureau geeft ik mijn complimenten aan het bestuur. 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 
Het is gebruikelijk dat iemand maximaal 2 jaar lid is van de kascontrolecommissie. Theo 
Verhooren is aftredend. Tom Thalhammer is afwezig en het is de vergadering niet bekend of 
hij zijn taak wil verlengen. 
Hanny van Belkom en Simone Wellens bieden aan deze taak van Theo en Tom over te nemen. 
Harry Borg wordt reservelid. 

11. De afdeling in 2021 –de stand van zaken– 
Door corona gaan veel activiteiten niet door. Welke activiteiten werden wel gehouden? 

> Regio ’s-Hertogenbosch, Oss, Betuwe en omstreken: 
 Okke zegt: In ’s-Hertogenbosch ging de Koffietafel maandelijks door. Toen de horeca gesloten was als 

online bijeenkomsten. 
Regio ’s-Hertogenbosch, Oss, Betuwe en omstreken stuurde iedere maand een nieuwsbrief. 
Ook toen de activiteiten niet door konden gaan. 

 Hetty zegt: Het HV-filmcafé is na de zomer weer gestart. 
En op 19 november wordt de landelijke cursus Goed Leven, Goede Dood gegeven in 
’s-Hertogenbosch. 

> Regio Zuidoost-Brabant (Eindhoven, Helmond en omstreken): 
 Een lid zegt: In Eindhoven zijn we weer volop begonnen zodra het kon. Tot de zomer lagen vrijwel alle 

activiteiten stil. Het HV-café, de gespreksgroep en de dialooggroep draaien weer. 
De gesprekgroep en de dialooggroep hebben zelfs meer leden dan voor corona. De 
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dialooggroep moest zelf opsplitsen in 2 tafels. Er is veel behoefte om elkaar weer te 
ontmoeten. 

  Ook werden twee wandelingen georganiseerd. 

> Regio West-Brabant (Breda, Roozendaal, Bergen op Zoom): 
 Een lid zegt: In Breda hebben we het Digitaal atelier van de levenskunst met 6 bijeenkomsten. Dit werd 

met veel enthousiasme ontvangen. Volgend jaar willen we hier een vervolg aan geven. 
Regio West-Brabant stuurde iedere maand een nieuwsbrief. Ook toen de activiteiten niet 
door konden gaan. 
Na de zomer hield regio West-Brabant een ontmoetingsdag in het kader 75 jaar Humanistisch 
Verbond. In Breda en in Roozendaal. Voor Oosterhout waren te weinig aanmeldingen. 
Voor een activiteit in Dorst zijn meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. 
De werkgroep organiseerde een digitale cursus Humanisme voor beginners in samenwerking 
met de Volksuniversiteit. 
Deze week start de dialoogavond weer in Breda. 

> Regio Tilburg: 
 Lambert zegt: In Tilburg zijn geen activiteiten van het Humanistisch Verbond.  
 Okke zegt: Volgende week zaterdag is dialoogverdiepingsdag georganiseerd vanuit het landelijk bureau 

in Tilburg. 
Medewerker vereniging zegt: In Amsterdam is de dag ook gegeven. Volgende maand in Utrecht. 
 Kees zegt: Dick Eijsackers en ik zijn bezig een verdiepende dag te ontwikkelen: De Dialoog van de 

verbeelding. Deze willen zij in een museum geven. 

> Opmerkingen: 
 Hanny zegt: Als informatie over activiteiten op de website moeten, dan graag op tijd aan mij doorgeven. 

 

 Een lid zegt: Ik heb als nieuw lid geen bericht gehad van deze activiteiten. 
Zij heeft geen welkomstmail ontvangen van de afdeling. Deze wordt normaal wel naar nieuwe 
leden gestuurd. 

 Een lid zegt: Ik hoor hetzelfde van een aantal nieuwe leden. 
Medewerker vereniging zegt: Informatie zou op de website kunnen staan. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om aan 

te melden voor nieuwsbrieven of een  link naar de laatste nieuwsbrief 
 Okke zegt: Ik neem hierover contact met jou op. 

 

 Een lid zegt: Onze activiteiten richten zich op het bieden van verbinding, verdieping en uitwisseling. 
We bieden aan wat kan binnen de richtlijnen. Het is een persoonlijke afweging van leden of ze 
wel of niet deelnemen. 
 

 Een lid  zegt: Respect voor wat er in West-Brabant georganiseerd wordt. 
 Kees zegt: Compliment wat we doen, bereiken en voor elkaar krijgen. 

12. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Lambert Elshout en Hetty Goudswaard-ten Brink zijn aftredend. Hun tweede zittingstermijn 
eindigt. 
Lambert is bereid een derde termijn penningmeester te zijn. Het bestuur vraagt de algemene 
ledenvergadering of deze akkoord gaat dat Lambert een derde termijn doet. 

 Lambert zegt: Ik ben in Tilburg in gesprek met een mevrouw die mogelijk ook in het bestuur wil. 
 Kees zegt: De voorzitter wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. Deze besluit over de 

benoeming van de voorzitter. 
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Femke van den Heuvel stelt zich kandidaat voor het bestuur. En stelt zich beschikbaar voor de 
taak van voorzitter. 
Zij stelt zich voor aan de vergadering. 

 Een lid zegt: Wat maakt jou een goede voorzitter? 
 Femke zegt: Ik hou de afspraken in de gaten en zorg dat ieder aan het woord komt. 
 Een lid zegt: Heb je ook ambitie om activiteiten te organiseren? 
 Femke zegt: Ik wil kijken hoe we kunnen samenwerken met anderen. Bijvoorbeeld kijken bij Universiteit 

Tilburg: daar zijn zat mensen die al dingen regelen. Daarbij aansluiten en stimuleren dat 
mensen iets doen. 

 Een lid zegt: Heb je tijd beschikbaar voor het bestuur. 
 Femke zegt: Ik zou een halve dag per week eraan kunnen besteden. 

> Femke wordt voorzitter en Lambert blijft penningmeester: 
Er worden 3 besluiten voorgelegd aan de algemene ledenvergadering: 
o De algemene ledenvergadering besluit (met schriftelijk stemming) dat Femke van den 

Heuvel wordt benoemd tot voorzitter van Humanistisch Verbond afdeling Brabant. 
o De algemene ledenvergadering besluit (met schriftelijk stemming) dat Lambert Elshout 

voor een derde termijn penningmeester wordt van Humanistisch Verbond afdeling 
Brabant. 

o De algemene ledenvergadering besluit dat het bestuur van Humanistisch Verbond afdeling 
Brabant ruimte heeft om te zoeken naar vijfde lid. Die krijgt dan de functie van aspirant lid 
tot de volgende algemene ledenvergadering. 

13. Vaststellen jaarplan 2022 
De voorzitter neemt het jaarplan 2022 door en geeft toelichting waar nodig.  
 

 Een lid zegt: Zijn de genoemde ambities voor het bestuur of voor de werkgroepen? 
 Okke zegt: Het bestuur wil helpen om initiatieven te ondersteunen. Activiteiten stimuleren en helpen om 

er mensen bij te zoeken. Het bestuur wil actief bijstaan bij initiatieven. 
 

 Een lid zegt: De ambitie van de werkgroep West-Brabant is om de werkgroep te versterken. Drie leden 
stoppen met de werkgroep. 
Het bestuur moet meer aandacht geven aan de continuïteit en het ondersteunen van de 
werkgroepen. Hiervoor is twee keer een actieve ledendag gehouden. Het bestuur krijgt 
opdracht om komend jaar een actieve ledendag of werkgroependag te organiseren.  

 Een lid  zegt: Wat kan het landelijk bureau hierin betekenen? 
 

Medewerker vereniging zegt: Voor de regio-ontmoeting met humanistische organisaties kan het bestuur ook 
contact opnemen met Nadine Kersten van het landelijk bureau. Zij is in dienst van de 
Humanistische Alliantie.  
 

 Een lid zegt: Er worden gespreksgroepen genoemd die meer besloten vriendengroepen zijn geworden. 
 Een lid zegt: In Rosmalen ook een gespreksgroep die een besloten vriendengroep is geworden. 

 

 Een lid zegt: De dialooggroep in Breda is op de derde donderdag van de maand in plaats van de tweede. 
 Okke zegt: Ik pas dat aan in het jaarplan. 

 

 Een lid zegt: Er zijn in de provincie leden die mee willen denken. Maak hier als bestuur gebruik van. 
 

Verder zijn er geen opmerkingen over het jaarplan 2022. Het ziet er goed en duidelijk uit. 
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14. Vaststellen begroting 2022 
De penningmeester loopt de begroting door. De begroting is vrijwel gelijk aan die van 2021, 
omdat de activiteiten vrijwel gelijk zijn. 

 Okke zegt: Voor de Koffietafel maken we gebruik van horeca. Met corona kunnen deze gesloten of 
minder toegankelijk zijn. 

 Lambert zegt: Voor activiteiten kunnen ook ruimtes gehuurd worden. 
 

De algemene ledenvergadering keurt de begroting goed. 

15. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
 Een lid zegt: De Facebookpagina wordt door een lid van werkgroep West-Brabant in de lucht gehouden. 

Vorig jaar riep de ALV op voor meer content. Het aantal mensen dat op de Facebookpagina 
kijken is laag. 

 Okke zegt: Een statistische verwijzing (visitekaartje) naar de afdelingspagina op de landelijk website kan 
ook. Bestuur zoekt dat uit. Het landelijk bureau kan daarbij helpen. 
 

 Een lid zegt: Is het Humanistisch Verbond er om activiteiten te organiseren voor leden en 
geïnteresseerden of vertegenwoordigt het belangen en beschermt het humanistische 
waarden? 

 Kees zegt: De vraag is relevant, maar gaat te diep om even kort in te brengen. Goed om over na te 
denken. 

 Een lid zegt: Het landelijk bureau behartigt humanistisch waarden en belangen. En zij lobbyen ook om 
dingen maatschappelijk op de agenda te krijgen. De werkgroepen bieden ontmoeting, zin en 
verbinding.  

 Kees zegt: Het onderwerp speelt al langer. Het bestuur en de werkgroepen zouden dit bijvoorbeeld op 
de actieve ledendag breder kunnen uitspitten. 

 Okke zegt: Als ik in het publieke debat ergens op reageer, dan doe ik dat op persoonlijke titel en niet 
namens het Humanistisch Verbond. Als afdeling zijn we traag om publiekelijk te reageren. 

 Een lid zegt: Op de barricaden staan, dat doen we niet echt. En daarmee zouden we wel jeugdiger publiek 
kunnen bereiken. 
 

 Kees zegt: Ik roep op om op 6 november deel te nemen aan de Klimaatmars in Amsterdam. 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 15:12 uur. 


