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1. Inleiding
Het Humanistisch Verbond vierde dit jaar het 75-jarig bestaan. Een bijzonder jaar, waarin
een belangrijk thema onder de aandacht werd gebracht: vrijdenken. Zonder vrijdenken geen
vrije samenleving.
Het afgelopen jaar lag het in de bedoeling dat de leden van het Humanistisch Verbond
Assen e.o. veelvuldig deel zouden nemen aan verschillende activiteiten.
Onze vereniging leeft en voorziet in een behoefte. Verbondenheid tussen mensen is enorm
belangrijk. Zoals de voorzitter van het HV , Robbert Bodegraven, verwoordde: ‘Met het
centraal stellen van de mens als zinzoeker en met het geloof in de menselijke mogelijkheden,
biedt het humanisme een optimistisch en levenslustig tegengeluid’. Echter, Covid-19 gooide
ons leven overhoop, ook als je niet direct werd getroffen door ziekte.
We moesten allerlei activiteiten en bijeenkomsten annuleren. Gelukkig hebben we elkaar
wel via de ‘digitale snelweg’ kunnen opzoeken en spreken.
Voor 2022 hebben we weer een interessant programma samengesteld.
Via onze Nieuwsbrief en de website houden wij u op de hoogte.

Het Humanistisch Verbond Assen e.o. is een afdeling van Het Humanistisch Verbond, dat
een landelijke dekking heeft. Onze afdeling werkt onder dezelfde statutaire doelstelling als
de landelijke vereniging.

De Vereniging Humanistisch Verbond heeft drie doelen:
1. Mensen verenigen die sympathiseren met het humanistisch beginsel. Ofwel, het
idee dat het leven én de wereld met menselijke vermogens te begrijpen is. Wezenlijk
is daarbij het uitgangspunt dat voor onderscheidend oordelen over de wereld niets
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of niemand buiten de mens verantwoordelijk kan worden gesteld. Daarbij is
verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving essentieel. Centrale waarden zijn
zelfbeschikking, vrijheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid.
2. Een centrum zijn voor verdieping, verspreiding en verdediging van de humanistische
levensbeschouwing.
3. Activiteiten ontwikkelen of deelnemen aan activiteiten van andere organisaties of
instellingen die bijdragen aan een samenleving van mensen die zich bewust zijn van
hun verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun medemens, de natuur en de
samenleving.
Het Humanistisch Verbond wil zijn maatschappelijke taak verbinden met de persoonlijke
ervaring en beleving, zodat mensen zien dat:
• het humanisme een inspirerende manier van leven is, geworteld in een traditie van
individuele ontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid.
• het Humanistisch Verbond een seculier levensbeschouwelijk centrum voor kennis,
informatie en diensten is, gefundeerd op wetenschap, filosofie, kunst en cultuur.

De afdeling Assen heeft een eigen beleidsplan 2019-2023: SAMEN JE EIGEN WEG BEPALEN
Daarin verwoordt de afdeling Assen e.o. haar eigen accenten binnen de algemene
doelstelling.
Het Beleidsplan is te lezen op de website:
https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord/afdeling-assen-enomgeving/assen-overige-informatie/
Het humanistisch Verbond Assen e.o. is een platform voor ontmoeting van leden en nietleden die zich herkennen in de humanistische levenshouding en biedt verdieping en
discussie rond onderwerpen gerelateerd aan het humanistische gedachtegoed.

2. Jaaroverzicht 2021 van de activiteiten van het HV Assen e.o.
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Januari: Digitale bijeenkomst. Spreker Ronald Hünneman, filosoof, onderzoeker en
performer. Thema ‘Complot denken, waar gaat het heen?’
Februari: Schriftelijke Algemene ledenvergadering
Maart: Digitale bijeenkomst over de TransitieMotor, de beweging van organisaties en
initiatieven, die ervoor zorgt dat in 2021 de wissel omgaat. Gespreksleider Jelleke de Nooy,
coördinator van de TransitieMotor.
April: Het digitale vervolg op de bijeenkomst van maart over de TransitieMotor is vanwege
het geringe aantal aanmeldingen niet doorgegaan. Wel hebben leden meegedaan aan een
Webinar dat door de organisatie van de TansitieMotor op 30 april is georganiseerd.
Mei: Digitale bijeenkomst. Transitie: energietransitie en de rol van energiecoöperaties in het
noorden van Nederland.
Spreker Bram Busstra, ex-adviseur organisatieontwikkeling, jurist en vrijwilliger bij de
Energiecoöperatie duurzaam Assen.
Juni: Wereldhumanismedag. Spreker Wiebe Arts, Humanistische geestelijke verzorger bij
defensie, vertelde over zijn werk. Deze bijeenkomst kon fysiek plaatsvinden in het
Duurzaamheidscentrum Assen.
Augustus: Verbindende communicatie helpt. Ook bij het omgaan met Extremen.
Spreker Jan van Koert, opleider, coach, auteur. Deze twee bijeenkomsten vonden plaats in
De Drentse Zaak.
September: Seizoensopening. Bezoek openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord,
georganiseerd door de activiteitencommissie.
Oktober: Wat betekent digitalisering voor de democratie?
Spreker Tsjalling Swierstra, hoogleraar techniekfilosofie aan de Universiteit van Maastricht.
Een combinatie van een fysieke bijeenkomst in De Drentse Zaak, waarbij Tsjalling Swierstra
zijn presentatie via een videoverbinding vanuit zijn woonplaats in Limburg verzorgde.
November: Viering 75 jaar HV en Humanitas. Het 75-jarig bestaan van beide verenigingen
was de aanleiding om gezamenlijk na te denken over de inhoud van de humanistische
waarden, vrijheid en gelijkwaardigheid, tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen.
De beide landelijke voorzitters waren op de bijeenkomst aanwezig.
November: Verdiepingsdag ‘Goed leven, goede dood’ (geannuleerd).
December: Digitale nieuwe ledenbijeenkomst. De Decemberviering is helaas geannuleerd.
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3. Samenwerking
In het beleidsplan HV Assen e.o. staat dat we samenwerking zoeken met lokale organisaties
die ook zingevingsactiviteiten ontplooien.
Dit wordt in de praktijk gebracht door deelnames in: samenwerking HV Groningen, Friesland
en Drenthe, De Verdieping, Amnesty International, Humanitas en het Platform
Levensbeschouwelijke Organisaties Assen.

-

Samen met HV Groningen en HV Friesland wordt het ledenblad De Schakel
uitgegeven. Dit verschijnt 4 maal per jaar.

-

Samen met HV Groningen en HV Friesland is vanwege het 75-jarig bestaan een
magazine samengesteld uit interviews met een aantal HV leden. Dit is in december
gestuurd aan alle HV Leden. Een royale subsidie van het hoofdbestuur heeft dit
mogelijk gemaakt.

-

Humanitas Assen, is een organisatie die ook werkt vanuit de humanistische
beginselen.

-

In het kader van de internationale dag van de Mensenrechten, 10 december, konden
de leden schriftelijk meedoen met de 'Schrijfmarathon tegen onrecht' van
mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

-

Deelnemen in het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen (PLOA). Het
doel is ontmoeting en verdieping, aanwezig te zijn bij actuele maatschappelijke en
religieuze thema’s en de verschillende organisaties gezamenlijk te presenteren. Het
organiseren van de 4 mei herdenking is een activiteit van het Platform.

-

Daar waar mogelijk samenwerking met de Verdieping. De Verdieping is in Assen,
evenals het Humanistisch Verbond, een trefpunt voor denken en debatteren over
actuele en zingevingsvragen.
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4. Ontmoeting en Verdieping
“Leden maken de afdeling. We doen het samen, voor en door leden“ staat in het
beleidsplan van het HV Assen e.o. We zijn een platform voor ontmoeting, discussie en
verdieping.”
Activiteiten in dit kader:
- Gespreksgroep in Assen. Om de beurt bereidt iemand een onderwerp voor.
- Elza Craanen en Afke de Vries-Miedema leiden een gespreksgroep in Hoogeveen.
- In de literatuurgroep Hoogeveen is een door de leden gelezen boek aanleiding tot
verdieping o.l.v. Afke de Vries-Miedema.
- De 'Levenskunstgroep' komt een keer maand bij elkaar. Het doel van de groep is op
onderzoek te gaan naar onze eigen levenskunst en onze menselijke expressie. Plezier
beleven aan zingeving, beschouwing en samenzijn is erg belangrijk. Om de beurt bereidt
iemand van de groep de bijeenkomst voor.
- Oud-bestuurslid Ton Koster bezoekt mensen die een ontmoeting met iemand uit het
Humanistisch Verbond op prijs stellen.

Het bestuur wordt bijgestaan door een activiteitencommissie.
Deze organiseert bijeenkomsten, waarbij ontmoeting met elkaar en de verdieping van
meningen en gedachten centraal staan:
Op de tweede dinsdagochtend van de maand een humanistisch café in Assen. Gemiddeld
aantal bezoekers: 10
1 keer per zes weken: Eten met Gespreksstof. Een lid stelt zijn/ haar huis open voor 4-6
deelnemers.
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1 keer per maand: Een wandeling. De startplaats is wisselend en bestrijkt het totale gebied
van HV Assen e.o. Het aantal wandelaars wisselt van 5 tot 10 personen.
Museumgroep: Contactpersoon Wim Roeleveld
De activiteitencommissie bestaat uit Jan Kolkman en Wim Roeleveld. Vanuit het bestuur
onderhoudt Agnes Swierstra het contact met de activiteitencommissie

5. Bestuursfeiten

Op de schriftelijke Algemene Ledenvergadering in februari 2021 is Marlon Busstra
benoemd tot bestuurslid. Er waren geen tegenkandidaten.
Op 31 december 2021 bestaat het bestuur uit:
Henk van der Zijden, voorzitter
Fieneke Stronkhorst, secretaris
Henk Marrink, penningmeester en vicevoorzitter
Agnes Swierstra, bestuurslid en contactpersoon voor de activiteitencommissie.
Marlon Busstra, bestuurslid communicatie
Website Beheerder is Henk van der Zijden.
De Nieuwsbrief wordt verzorgd door Marlon Busstra.
Het bestuur vergadert 1 maal per maand.
Verder heeft het bestuur regelmatig overleg met de afdelingen Groningen en Friesland van
het HV en met het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond.
In juni is normaal gesproken de landelijke actieve ledendag van het Humanistisch Verbond.
Daar komen ontwikkelingen m.b.t. de vereniging, landelijke activiteiten en toekomstig
aanbod aan de orde. Deze dag vond plaats via een livestream verbinding.
In november vond de Algemene ledendag van het Humanistisch Verbond plaats en was ook
via een livestream verbinding te volgen. Het bestuur legde verantwoording af over het
gevoerde beleid: de jaarrekening over 2021, vooruitblik voor 2022.
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Op 31 december 2021 telde onze afdeling 455 leden.
De groei van ons ledental is vooral te danken aan landelijke acties
Zoals:
een stop intimidatie petitie, tegen intimidatie bij abortusklinieken.
betere bescherming van niet-gelovigen wereldwijd.
deelname aan de discussie over art. 23 vrijheid van onderwijs.
opstelling gedragscode tegen “homogenezing”.
pleiten voor acceptatie LHBTIQ+.
Relatief vaak zijn deze leden slechts een half of een heel jaar lid. Dit betekent dat er niet
veel “duurzame” groei is.

6. Vooruitblik
Het afgelopen jaar (2021) heeft in het kader gestaan van de pandemie.
We hebben onze bijeenkomsten zoveel mogelijk door laten gaan, maar we waren
genoodzaakt een aantal digitaal uit te voeren.
Voor 2022 is het lastig om een voorspelling te doen over de invloed van de pandemie op
onze activiteiten.
Onze afdeling krijgt een behoorlijke uitbreiding van het ledental.
De oorzaak ligt in het feit dat de afdeling Emmen, vanwege een gebrek aan bestuursleden,
zichzelf heeft opgeheven per 1 januari 2022.
Onze afdeling groeit dan met ongeveer 131 leden.
Dit betekent ook dat de afdeling dan de gehele provincie bestrijkt.
Het is daarom dat we besloten hebben om de naam van de afdeling aan te passen naar HV
Drenthe.
Deze veranderingen zijn door het hoofdbestuur geïnitieerd.
Het logo van het beleidsplan 2019-2023 ‘SAMEN JE EIGEN WEG BEPALEN!’ is
een persoon, die tastend, balancerend zijn weg zoekt.
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Op welke wijze schenken wij voldoende aandacht aan het ethisch, humanistisch
gedachtegoed.
Hoeveel activiteiten kunnen we met goede kwaliteit organiseren en hoe kunnen we het
bekostigen.
Hoe verdelen we tijd en energie tussen de lopende zaken en het ontwikkelen van een
lange(re) termijnvisie.
Hoe vinden we een balans in de soort activiteiten die we bieden.
Hoe houden we onze eigen organisatie op orde zonder een naar binnen gerichte
(bubbel)organisatie te worden. Samenwerking en verbinding met anderen blijven zoeken.
Deze vragen zullen we blijven onderzoeken en de leden zullen uiteraard van de weerslag in
kennis worden gesteld, al dan niet via De Schakel of de Nieuwsbrief.
Door samenwerking met andere organisaties kunnen we ook vormgeven aan het meer naar
buiten treden met ons gedachtegoed.
Ook volgend jaar zullen we SAMEN ONZE EIGEN WEG BEPALEN!

8

