
UITNODIGING

Aan de leden van de afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond

Het bestuur van de afdeling Groningen nodigt u van harte uit voor de 
Ledenvergadering 2021/2022.

Deze wordt gehouden op zondagmiddag 27 maart 2022 in het Humanistisch 
Centrum in Groningen. De agenda treft u hieronder aan.

U bent welkom vanaf 13.00 uur. Het formele gedeelte van de vergadering begint om 
13.30 uur.
Het informele gedeelte met onze landelijk voorzitter, Mardjan Seighali, begint om 
14.00 uur.

De vergadering vindt fysiek plaats, maar wij willen proberen deze ook digitaal 
toegankelijk te maken.
Wilt u de vergadering fysiek bijwonen dan dient u zich aan te melden bij de 
secretaris:  secr.hvgron@gmail.com.
Zodra wij weten dat de digitale aanbieding lukt, krijgt u daarover bericht en kunt u 
zich daarvoor alsnog aanmelden.

Met een vriendelijke groet,
Het bestuur van HV Groningen.

Groningen, 10 maart 2022.
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AGENDA Ledenvergadering 2021/2022 
Humanistisch Verbond afdeling Groningen

13.30 uur –  formele gedeelte

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag jaarvergadering 2020 (beschikbaar)

4. Activiteitenverslagen 2020/21 (beschikbaar)
 Bestuur Humanistisch Verbond afdeling Groningen
 Jonge Humanisten Groningen
 Werkgroep zondagmiddaglezingen
 Gespreksgroep Humanisme NU
 Gespreksgroep actualiteiten
 Gespreksgroep Vrijdenkers
 Eten met gespreksstof
 Activiteitengroep wandelen

5. Financiële jaarverslagen 2020 en 2021 en begroting 2022 (beschikbaar)
 Jaarrekening 2020 HV afdeling Groningen (incl. verlag kascommissie)
 Verlenen decharge aan het bestuur kalenderjaar 2020
 Jaarrekening 2021 HV afdeling Groningen (incl. verlag kascommissie)
 Verlenen decharge aan het bestuur kalenderjaar 2021
 Vaststellen begroting 2022 HV afdeling Groningen

6. Financiële verslag Stichting Huisvesting HV Groningen
 Jaarcijfers Stichting huisvesting HV Groningen 2020
 Jaarcijfers Stichting huisvesting HV Groningen 2021
 Verlenen decharge aan het bestuur van de Stichting Huisvesting HV 

Groningen voor de jaren 2020 en 2021

7. Benoeming bestuursleden
 Voorstel  herbenoemen : 

o Marijke van de Hel – voorzitter 
o Ieke Verveld – secretaris 
o Willem Waard – penningmeester
o Lenie Kootstra – lid 

 Voorstel benoemen : 
o Welmer Boiten – lid
o Ger Koenen – lid

8. Afsluiting
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14.00 uur – inhoudelijk gedeelte
 Kennismaken met Mardjan Seighali, voorzitter van het Hoofdbestuur 

van het Humanistisch Verbond
 Inleiding door Mardjan Seighali met als thema VRIJDENKEN
 Met elkaar in gesprek over het thema

15.30 uur – afsluiting 

15.45 uur – Informele  voortzetting 
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