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                  2 Maart  2022 

JAARVERSLAG 2021 HUMANISTISCH VERBOND 
AFDELING DRECHTSTEDEN EN OMGEVING     
    
Inleiding 
We hebben elkaar gemist een groot deel van 2021. De lockdown maakte ook creatief. We hebben onze 
trouwe leden bezocht en in het zonnetje gezet. Daar kwamen hele leuke reacties op. Fijn, was dat. In de 
zomer zagen veel van ons elkaar bij Villa Trost, waar we ons 75-jarig jubileum vierden. Mooie workshops, 
en een fijne opkomst uit de hele regio, maakte dat tot een geslaagde dag. Een gezamenlijk diner in 
restaurant Post zorgde voor mooie reflecties met elkaar. De leesclub kwam waar mogelijk bijeen en het 
bestuur vergaderde digitaal met af en toe als het mocht, een fysieke ontmoeting. Het bestuur is ook 
uitgebreid met Aziz. Aziz is tolk in het dagelijks leven en studeert voor geestelijke verzorger. Via zijn 
netwerk komen we in contact met vrijdenkers uit andere culturen. Die lichtpuntjes maakten het voor mij 
een draagbaar jaar. Ik blijk toch meer een gezelschapsdier dan ik voordien dacht. De agenda voor 2022 is 
gevuld met mooie activiteiten, met o.a. een poëzie middag. Het lijkt erop dat we gaan leren leven met 
Corona en elkaar dus weer wat vaker kunnen zien. Daar hoop ik erg op. Tot ziens bij een van onze 
activiteiten.   Marian Pater 
    
Ledenaantal 
De afdeling Drechtsteden e.o. telt per 31-12-2021 291 leden, een daling van 13 ten opzichte van het 
getal van vorig jaar eind december. Echter niet geheel betrouwbaar toen omdat het landelijk bureau in 
die periode in transitie was naar een nieuw registratiesysteem. Het was al bijzonder dat we toen een 
toename hadden van 55 personen ten opzichte van december 2019. We merken wel dat er wat meer 
jongere leden bij komen.  
 
Bestuursactiviteiten: 

➢ In dit jubileumjaar vonden we dat we 
onze trouwe leden eens in het zonnetje 
moesten zetten. Als dank voor hun 
jarenlange steun aan het HV  hebben alle 
leden die 25 jaar of langer lid zijn een 
attentie overhandigd gekregen in de 
vorm van chocola. Dat werd erg 
gewaardeerd zeker het bezoekje, begin 
dit jaar, wat er bij hoorde. 

                                           

 

➢ 3 Maart was de Algemene Ledenvergadering, die helaas online moest plaatsvinden. Naast het 
bestuur namen 8 leden hieraan deel. In deze vergadering vond een bestuurswisseling plaats. Van 
Jan van de Zedde werd afscheid genomen onder veel dank voor zijn hulpvaardige en positieve 
inzet een aantal jaar. Aziz El Manouzi werd geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. Hij vertelde kort 
iets over hemzelf, waarbij hij zei zich vooral in te willen zetten voor het organiseren van allerlei 
activiteiten. 

➢ Vanwege het 75-jarig jubileum kwam een interview met onze voorzitter in het weekblad De Brug: 
‘Een humanist wil zelf nadenken, vrij denken.’ 24 febr. 

Bestuur van het humanistisch verbond afd. Drechtsteden e.o. : 
Voorzitter: Marian Pater Tel.06 23942795 
Penningmeester: Jan Baan 
Secretaris: Jannie van den Heijkant  Tel. 078 8804484  
Bestuurslid: Joke Herrewijn, Gerard Wamelink, Aziz El Manouzi 

e-mail: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl 
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➢ Het bestuur kwam 8 maal bijeen, voornamelijk ter voorbereiding van bijeenkomsten en 
activiteiten. Dit gebeurde een aantal malen online vanwege de beperkende Corona maatregelen. 

➢ Regio overleg vond eenmaal plaats, dat gebeurde online.   
➢ Regio overleg in de vorm van werkgroep overleg Wereldhumanismedag/jubileum vond diverse 

malen plaats. 
➢ Medewerking werd verleend aan de Gemeente Dordrecht die onderzoek deed op het gebied 

van zingevingsondersteuning. 
➢ Bestuursleden namen deel aan een aantal bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk 

bureau zoals:  
- 28 april bestuurdersoverleg online. 
- 18 september Mag het Licht aan Festival (online) 
- 27 november de Algemene HV-ledenvergadering online.  

➢ Het bestuur ontvangt af en toe een bericht van mensen met een bepaalde hulpvraag. Deze 
mensen worden te woord gestaan, soms volgt een nader gesprek en soms wordt doorverwezen 
naar bijvoorbeeld een humanistisch raadsman/vrouw.   

➢ De secretaris verzorgt de informatie van de afdeling naar buiten (website, facebook) en naar de 
leden (de nieuwsbrief per e-mail, en enkele per post).  

➢ Nieuwe leden kregen een welkomst brief (per e-mail of per post) en informatie over de afdeling 
Drechtsteden toegestuurd. Geprobeerd wordt de nieuwe leden ook telefonisch te spreken. 

➢ De nieuwsbrief verscheen in het verslagjaar 6 maal.  
 
Doordat vanwege de Corona regelmatig een en ander moest worden bijgesteld kwamen er ook 
verschillende zogenaamde nieuwsflitsen uit om de stand van zaken te actualiseren.  
 
Praethuys-bijeenkomsten en lezingen: 
Veel moest worden geannuleerd maar het volgende ging wel door:  
 

➢ 15 september: 3 Eeuwen ontwikkeling vanuit de Verlichting bezien. Jan vd Zedde gaf een inleiding 
op dit thema waarbij hij een reis door de tijd maakte. Daarna werd in groepjes over een aantal 
morele vragen doorgepraat. Hier kwam een idee uit voort om met een groepje mensen het boek 
van Erich Fromm ‘Angst voor de Vrijheid’ te lezen en daarna te bespreken in hoeverre dit in deze 
tijd kan worden gezien.. Heeft een vervolg in 2022. 

➢ Brainstorm over het jaarprogramma van 2022. De ideeën die daar genoemd zijn verder uitgezet 
in een enquête naar de leden. Daar is het concept programma 2022 uit voortgekomen.  

 

➢ 20 oktober: De Dordtse schrijfster Saskia 
Lensink vertelde bij het Humanistisch 
Verbond over haar verhalenbundel 
Dochters van Dordrecht. 
Hoe gingen vrouwen door de eeuwen 
heen om met humanistische waarden als 
autonomie, gelijkwaardigheid en eigen 
verantwoordelijkheid? Op die vraag 
spitste Saskia haar verhaal toe. Verder 
ging zij op enthousiaste wijze in gesprek 
met de toehoorders. 

 

          

Overige aktiviteiten:  
➢ 14 maart namen een aantal mensen deel 

aan het klimaatalarm in Dordrecht.  
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➢   31 juli Spinoza boottocht in Den Haag, 10 deelnemers. Het was een mooie tocht met een gids 
die veel wist te vertellen en ondanks het regenachtige weer werd het toch een mooie tocht. 
                                                                              

                                         
 
   

➢ Wereldhumanismedag / viering jubileum 75 jaar HV. Op zaterdag 25 september vond dit 
evenement plaats, met het thema: ‘Verbinding: het goede gesprek met jezelf, de ander en de 
maatschappij’ , georganiseerd door de afdelingen van Zuid-Holland en Zeeland bij Villa TrösT in 
Dordrecht. Het was een grote organisatie voor de werkgroep waaronder 2 bestuursleden van 
Drechtsteden. Het werd een zeer geslaagde dag met zo’n 10 verschillende workshops / lezingen, 
met heel goed weer, een gezellige sfeer in een mooie omgeving.     
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➢ Stil de Tijd / Zin op Zondag. Er zijn 2 bezinningsbijeenkomsten georganiseerd: Op zondag 8 
augustus met het thema Authenticiteit (gast Emre Hoogduijn) en op 14 november (gast Louise 
Langelaan) met thema Tolerantie, in Auditorium van het Dordrecht museum. Bas van der Sijde, 
Humanistisch geestelijk begeleider, had de leiding voor het inhoudelijke deel van lezing, 
gedichten, beelden en muziek.  De opkomst varieerde tussen de 40 en 50 bezoekers.  

              
 

➢ 11 oktober dialoogtafel in bibliotheek Zwijndrecht met het thema ‘Aan het werk!’. 
➢ De cursus ‘Kennismaken met Humanisme’ op 25 oktober (11 deelnemers). Docent Patrick van 

Wageningen.           
➢ Midwinterlunch op 15 december. Vanwege Corona kon een winterbuffet in de avond niet, maar 

de lunch was zeer geslaagd, zo’n 20 mensen deden mee. Locatie De Crabbehoeve in Dordrecht.     
 

                                        
➢ De leesclub bestaat momenteel uit 9 leden en is 4 maal bij elkaar geweest.  
➢ Veel activiteiten konden niet doorgaan 

wat wel kon was wandelen met elkaar. 
Wandelen bleek de manier om toch 
samen iets te doen en er kwamen weer 
leuke nieuwe kennismakingen uit voort.                                              

Het bestuur HV Drechtsteden. 


