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Afdeling Amsterdam Amstelland
Algemene Ledenvergadering 2020 en 2021
17 januari 2021
Via Zoom

Aanwezig: Stefan Hermsen, Nanda van Bodegraven, Gijs Reudink, Guus Bakker,
Dian van Unen (verslag), Jeanne van Rooij, Charles Schrijver, Freek Bruinsma,
Michiel Menschaar, Josefine Scheepmaker, Martine Kroon, Corné Wijsman, Ed v.d.
Velden, Marc Torkler (landelijk bureau HV), Mark Bos, Karin Kooij, Freek Bruinsma,
Jev Everhard, Marene Eigershuizen, Eveline de Jong, Hanneke Jungerius. Afwezig
met bericht: : Esther Hammelburg (HVaa bestuurslid), Frans de Geus (HVAA-lid,
tevens lid van kascommissie), Rianne Horning (HVAA-lid). Afwezig zonder bericht:
14 van de ruim 30 aanmeldingen.
Aan het eind de nieuwe voorzitter HV, Mardjan Seighali.
Zoom moderator/begeleider Marije de Vries, Ben Westervoorde (tekenaar)
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Opening ALV 2020

Guus Bakker heet iedereen van harte welkom.
Marije de Vries legt de spelregels/gang van zaken in Zoom en deze
vergadering uit.
Vaststellen agenda, zonder wijzigingen
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Mededelingen
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Bestuur
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Verslag
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Humanisme Fonds
Amsterdam

Guus Bakker heet gasten, tekenaar, begeleider en alle aanwezigen
welkom. Legt verschil tussen wel en niet-leden HV uit, bij stemmen op
deze ALV. Informeert ALV dat hij snel door het eerste gedeelte 2019
verantwoording/terugblik zal gaan vanwege het hoge ‘achteraf’- gehalte
van 2019.
Nanda van Bodegraven heeft zich uit het HVAA bestuur teruggetrokken
om, zonder dubbele petten op, het HFA gefinancierd project vrijdenkers
uit te kunnen voeren. Afscheid van Irma Bannenberg bestuurslid
communicatie, lid van de activiteitencommissie. en voorzitter Theo
Veltman.
Algemene Leden Vergadering 27 Maart 2019
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Verslag vastgesteld.
Na een uitvraag met behulp van PR en info-workshops, zijn betrekkelijk
weinig bruikbare voorstellen ingediend ter besteding van de Erfenis HFA.
Zo zijn in 2019 en 2020 4 projecten gehonoreerd met 200.000 euro uit het
HFA fonds, drie daarvan zijn afgerond in 2020 en een loopt nog door.
(zie: https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noordwest/afdeling-amsterdam/humanisme-fonds-amsterdam/. De tweede fase
voor de € 400.000,- die nog beschikbaar is, zullen aan één of meerdere
projecten besteed worden die goede zichtbaarheid opleveren en tot zo
min mogelijk versnippering leiden.
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Jaarverslag 2019

Over Jaarverslag 2019 zijn geen vragen, het wordt unaniem goedgekeurd
na een misverstand over een tegenstem.
De kascommissie, werd voor 2019 en 2020 gevormd door Frans de Geus
en reservelid Michiel Menschaar.
Zij hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij adviseren de ALV om decharge te verlenen aan HVAA
penningmeester/ bestuur over 2019 financieel verslag.
Benoemen kascommissie 2020.
Frans de Geus en Michiel Menschaar bieden de continuering van hun
lidmaatschap van de kascommissie aan (achteraf goedgekeurd)
Penningmeester Stefan Hermsen geeft een korte toelichting.
De begroting wordt per acclamatie goedgekeurd.
Per acclamatie goedgekeurd.
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Financieel Verslag 2019
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Kascommissie 2020.
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Begroting 2020
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Activiteiten en plannen 2020
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Rondvraag
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Opening ALV 2021

Vaststellen agenda

Mededelingen

Guus Bakker opent 2021 ALV

Bestuur

15

Verslag
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Humanisme Fonds
Amsterdam
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Jaarverslag 2020
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Financieel Verslag 2020
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Kascommissie 2021
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Begroting 2021
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Planning 2021

Voordracht nieuwe bestuursleden, Karin Molenaar en Gijs Reudink. Karin
Molenaar licht toe dat ze al bijna een jaar deelnemer is aan
bestuursvergaderingen en betrokken is bij activiteiten. Na haar introductie
wordt ze unaniem gekozen tot HVAA bestuurslid. Gijs Reudink, oude
bekende- want al eerder HVAA bestuurslid, stelt zich ook voor en ook hij
wordt unaniem gekozen tot HVAA bestuurslid.
Algemene Leden Vergadering 2020 is d.d.17januari 2021 ingehaald dus
het verslag volgt tegelijkertijd met ALV 2021-verslag.
Guus Bakker licht de 2 plannen/projecten die ter uitvoering voorliggen, toe.
Tentoonstelling Amsterdams historisch museum over vrijdenkers van
Amsterda.Planning vooralsnog aanstaande februari, maar mogelijk
vertraagd door coronabeperkingen.
Het tweede project is een vervolg op de ‘vrijheid van amsterdam’ tegels.
Nanda van Bodegraven licht toe. Spinoza had de stelling dat het
onmogelijk is mensen niet als onderdeel van de natuur te zien. Er wordt
een fietstocht naar Amsterdamd ZO uitgezet en langs de route staan
recyclede plastiek kunstobjecten in de natuur m.m.v. Artis en
wetenschappers als Andrea Meijer en Robbert Dijkgraaf. Zie
vrijheidvanamsterdam.nl.
Zie activiteitenoverzicht 2020 dat anders verlopen is door Corona dan
gepland. Per acclamatie aangenomen
Bevindingen kascommissie, brief.
Decharge bestuur en penningmeester Stefan Hermsen.
De nieuwe kascommissie wordt ter plekke samengesteld, Jos
Scheepmaker en Eveline de Jong melden zich, Hanneke Jungerius
reserve (bevestiging per mail)
De opstelling bij de agenda is eerder een inschatting voor 2021 aan
uitgaven bij alle corona onzekerheid. Toelichting Stefan Hermsen ook over
financieel beleid.
Aangenomen
Idem inschatting planning 2021 en toelichting Guus Bakker waaraan
gedacht wordt en hoe geimproviseerd wordt.
Goedgekeurd

Guus dankt ieder van harte voor zijn/haar deelname aan deze uitgestelde
2020 vergadering en gaat over naar de volgende ALV
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De nieuwe voorzitter
Humanistisch Verbond
Nederland, Mardjan
Seighali.
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Wat verder ter tafel komt
gevolgd door
Sluiting

Welkom en introductie van Mardjan Seighali door Guus Bakker.
Mardjan Seighali legt kort haar motivatie uit aan om (toch) ja te zeggen
toen ze gevraagd werd zich kandidaat te stellen als nieuwe voorzitter van
het Humanistisch Verbond. Het HV past helemaal bij haar eigen instelling
dat het (kunnen) maken van eigen keuzes als zelfstandig en vrij mens een
van de belangrijkste levensvoorwaarde is.
Naar aanleriding van vragen zegt ze het volgende. Bij de grootste
uitdagingen hoort de gelijkheid te bewerkstelligen die voorwaarde is voor in
vrijheid kunnen beslissen. Het stoppen van de huidige tweedeling en
uitsluiting door racisme is idem voorwaarde.
Wat Mardjan Seighali opviel aan de NL samenleving was de
vanzelfsprekend hier om over politiek te praten zonder gevaar voor eigen
veiligheid. Of uitsluiting op grond van sekse en die- door kleur een ‘andere
behandeling’ verdient dan de keuze/voorkeur voor levensovertuiging is
maar de vraag. Zo loopt het spoor naar Hannah Arendt denken en
oordelen. Mardjan Seighali beantwoordt vraag over beperking van
meningsuiting dat het belangrijk is niet te snel te oordelen en in een
tolerante samenleving (te)veel polarisatie te vermijden. Guus Bakker dankt
Mardjan Seighali voor deze kennismaking.
Bevestiging dat de leden van de kascommissie een bevestiging ontvangen
per mail.
De tekeningen van Ben Westervoorde worden bij het verslag van de ALV’s
gevoegd.
Guus Bakker sluit deze vergadering af door iedereen te danken voor
zijn/haar aanwezigheid en bijdrage aan deze Algemen Leden
Vergaderingen van het HVAA.

