
           
 
 

  

Jaarverslag Humanistisch Verbond afdeling Zeeland 2021 
 
 
De missie van het Humanistisch Verbond   

 
Het HV Zeeland onderschrijft de missie zoals dat landelijk is geformuleerd: “Het 

Humanistisch Verbond wil een samenleving waarin iedereen vrij is om zelf zijn 
persoonlijke invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood. We willen een 
samenleving waar mensen gelijk worden behandeld en waardig met elkaar 

samen leven.” 

 
Afdeling Zeeland in 2021  
 
Nadat een aantal mensen uit de werkgroep HV Zeeland zich als bestuurslid 
kandidaat had gesteld, werd tegemoetgekomen aan de wens van afdeling de 
Bevelanden om één Zeeuws bestuur te vormen. 
April 2021 was het bestuur HV Zeeland een feit en werd afdeling de Bevelanden 
opgeheven. 
Twee bestuursleden van afdeling de Bevelanden werden gekozen in het nieuwe 
Zeeuwse bestuur.  
De afdeling Zeeland telt dan 356 leden.  

 
Op 25 september werden de nieuwe bestuursleden aan de leden voorgesteld 
tijdens de algemene ledenvergadering. Tevens werd er afscheid genomen van de 

vertrekkende bestuursleden van de Bevelanden: Marijn de Koeijer, Els de Visser 
en Ari Murk 

 
 
Dit hebben we gedaan: 

• Bestuur/ werkgroep vergaderingen. 
Maandelijks kwam het bestuur/ werkgroep bij elkaar, vaak digitaal 

vanwege de corona maatregelen. 
 

• Algemene ledenvergadering 

25 september Goes 
Tijdens de algemene ledenvergadering werden de volgende bestuursleden 

voorgesteld; 
Peter Hofstede:  voorzitter 

Ria Waelen:   secretaris 
Ienge Havenaar:  penningmeester 
Wolter Koster:  lid 

https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/met-zorg-omzien-naar-elkaar/
https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/met-zorg-omzien-naar-elkaar/


 

Daarnaast zijn actief: 
Dineke Krutwagen, Rita Douwes en Christian Vick  

Leden die actief willen zijn in het organiseren van activiteiten zijn van 
harte welkom! 
 

Mardjan Seighali stelde zichzelf voor als nieuwe voorzitter HV landelijk.  
Marc Torkler als contactpersoon voor de afdeling Zeeland 

 
Er waren 27 leden aanwezig gedurende het programma van 10 tot 13.30 
uur. Tijdens de gezamenlijke lunch en filosofische wandeling kon men 

uitgebreid kennis maken met elkaar. 
 

• Humanistisch café 
6 februari:  Politiek en humanisme (niet doorgegaan vanwege corona)  
20 maart:  Kennismaking Humanistisch raadsman Willem Blokland 

         (on-line) 
29 mei: Kennismaking met VVE (on-line) door Wolter Koster 

30 oktober: HV café onder leiding van Ienge Havenaar in Middelburg 
27 november: HV café  o.l.v Peter Hofstede (afgelast vanwege corona) 

 
• Nieuwsbrieven 

Er werden 5 nieuwsbrieven gestuurd naar alle leden en wel in de volgende 

maanden: februari, april, augustus, november (en december). 
Eindredactie: Dineke Krutwagen 

 
• Cursussen 

 13 en 20 november: Mens zijn in de 21e eeuw door Jos de Wit 

 
• Activiteiten 

- 14 maart: Poster verstuurd i.v.m. klimaatmars  
- 8 oktober: Heidag met bestuur en enkele leden :  

Tijdens deze dag werden de taken van de bestuursleden verdeeld en 

werden de doelen voor 2022 besproken. 
Taken 

o Peter Hofstede:  
▪ Voorzitter, contactpersoon voor pers, agenda, reserveren 

ruimtes Terneuzen 

o Ienge Havenaar: 
▪ Penningmeester, ledenadministratie, website Zeeland, 

reserveren ruimtes Goes 
o Ria Waelen 

▪ Secretaris, notulen (en agenda), mail naar leden, 

reserveren ruimtes Middelburg 
o Wolter Koster 

▪ Bestuurslid, persberichten versturen, contactpersoon voor 
regionaal HV, Wereld Humanistendag 

o In overleg: 

▪ Deelname aan landelijke vergaderingen 
▪ Reageren op Instagram, Facebook. (Ienge en Ria) 

o leden: 
▪ Dineke: nieuwsbrief 



▪ Rita: vredesweek, 4 mei herdenking 

▪ Christian  
-  14 oktober: overleg met twee leden die interesse hebben in actieve 

                     deelname Joyce  Bommer en Anja Putters (Ria) 
- 20 oktober: brief gestuurd naar abortuskliniek i.v.m. bufferzones 

 

• Landelijke bijeenkomsten 
- 30 april:  trend notities (mail) 

- 27 juni:   voorzittersoverleg Arnhem (Ienge) 
- 5 september:  75 jaar HV Amsterdam (geen deelname) 
- 27 november: Algemene ledenvergadering on-line (Ria) 

-  
• Financiën 

- In 2021 zijn de meeste activiteiten gratis toegankelijk geweest voor 
de leden zoals het humanistisch café en de ledendag. De kosten 
waren rond de 1000 euro, een volledig overzicht kunt u opvragen. 

 
Doelen voor 2022: 

o Ontmoeting met de Zeeuwse leden, twee keer per jaar 
o Verdieping door,  

▪ HV café laatste zaterdag van de maand (winterperiode) 
▪ Cursussen, twee keer per jaar 

o Samenwerking met andere HV organisaties 

o Informatie: nieuwsbrieven, vier keer per jaar 
o PR activiteiten: meedoen met regionale activiteiten zoals 

vredesweek, dodenherdenking, politiek beïnvloeden, Facebook. 
  

 


