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Leden: 
 
 Op 31 december 2020 telde afdeling Brabant 1408 leden. 
 Op 31 december 2021 telde afdeling Brabant 1434 leden. 
 
Vergaderingen: 
 
1x De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 24 oktober in Rosmalen. Er 

waren 14 leden en 1 gast aanwezig. 
Hetty Goudswaard-ten Brink trad af als bestuurslid. En Femke van den Heuvel 
trad aan als bestuurslid en voorzitter. 
Aansluitend aan de vergadering was een vertoning van de film The Party. 

4x Het bestuur vergaderde in 2021 drie keer: 13 januari, 18 augustus en 8 
november. Op 31 maart en 9 juni ging de vergadering niet door. 

1x Het bestuur ging op 6 oktober uit eten met 3 actieve leden uitregio Noordoost-
Brabant en Zuidoost-Brabant. 

 
De afdeling heeft de volgende activiteiten ontplooid: 
 
2x Wandeling (Eindhoven en Breda) 
7 Dialoogtafels: 

- in Breda, Eindhoven (dialooggroep, gespreksgroep en HV-
café),’s-Hertogenbosch (koffietafel), Bergen op Zoom en Hilvarenbeek. 

2x Cursussen: 
- Gesprekscyclus Socratische Gesprekken 
- “Humanisme voor beginners” (Jolanda Bource) (online cursus in samenwerking 

met Volksuniversiteit Breda) 
3x Lezingen, voordrachten en workshops 

- Online atelier voor de levenskunst (Jolanda Bource) 
- Moreel beraad ”Kwaliteit van leven” (Jolanda Bource) online 

6x Interview met leden in Breda (4x) en met een humanistisch geestelijk verzorgers 
met aandacht voor humanistisch vormingsonderwijs en humanistische 
uitvaartbegeleiding. 

4x Filmgespreksavonden (3x HV-filmcafé ’s-Hertogenbosch, 1x film in Bergen op 
Zoom). 

1x Viering 75 jaar Humanistisch Verbond met leden in Breda en Bergen op Zoom.  
1x Ontmoetingsbijeenkomst voor nieuwe leden in Eindhoven.  
 
Veel geplande activiteiten gingen door de corona-maatregelen niet door. 
 
0x Museumbezoek 
0x Nieuwjaarsbijeenkomst 
0x Regio-ontmoeting Humanistische organisaties 
 
 Veel voorgenomen en geplande bijeenkomsten gingen door corona-maatregelen 

niet door. Sommige ontmoetingen werden in kleiner verband voortgezet, 
bijvoorbeeld in de tuin van een van de leden, telefonisch en via 
beeldschermvergaderingen. 
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De afdeling leverde verder een bijdrage aan: 
 

- Platform voor Religie en Levensbeschouwing in ’s-Hertogenbosch 
- Week van de Dialoog met het thema “Doen en laten” in Breda 
- Vrijwilligers bij de cursus Filosofie aan gedetineerden in Vught 

 
PR en communicatie: 
 

- Website: humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-zuid/afdeling-brabant 
- Facebook: facebook.com/hvbrabant  
- Nieuwsbrieven voor regio Noordoost-Brabant, West-Brabant en Zuidoost-

Brabant. 

https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-zuid/afdeling-brabant/
https://www.facebook.com/hvbrabant/

