Bijlage 2 van de jaarvergadering 2020
JAARVERSLAG over het jaar 2019 van de Vereniging De Vrije Gedachte
1. Staat van de vereniging
Op 1 januari 2020 telde onze vereniging 342 leden. Er waren 23 leden minder dan op 1 januari
2019. Daarnaast waren er 82 abonnees op de Vrijdenker die geen lid zijn. De Vrijdenker is en blijft
het belangrijkste contactorgaan van de vereniging. Er waren per 1 januari 2020 344 abonnees.
2. Bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2020 onveranderd uit: Stanley Bakker (voorzitter), Dik Kruithof
(secretaris), Jacques Honkoop (penningmeester), Leon Korteweg en Fabian van Langevelde.
Frans van Dongen woonde in de tweede helft van het jaar als kandidaat-bestuurslid enige
bestuursvergaderingen bij. Op de laatste bestuursvergadering was Violette Rondeel als kandidaatbestuurslid aanwezig.
Het bestuur kwam acht keer bijeen op het Station Utrecht. De jaarlijkse beleidsdag van bestuur en
redactie is op 19 Januari 2020 gehouden in de Ganspoort in Utrecht.
DVG wordt ondersteund vanuit het Humanistisch Historisch Centrum, dat gevestigd is in de
Universiteit voor Humanistiek. Wij zijn directeur Bert Gasenbeek en zijn medewerker Jules Brabers
erkentelijk voor de goede zorg die zij aan DVG besteden. In 2020 wordt het HHC opgeheven en
komt er een einde aan de samenwerking.
Het bestuur heeft zich onder meer bezig gehouden met de organisatie van de AC lezing. Helaas kon
de Vrijdenkersdag niet georganiseerd worden. Door de penningmeester is veel tijd besteed aan de
ledenadministratie. De vernieuwing van het internetgebeuren vraagt teveel tijd en aandacht van het
bestuur. Er zijn verscheidene gesprekken gevoerd met bestuursleden van het Atheistisch Verbond
over samenwerking of samengaan. Om meer leden bij het bestuur te betrekken is gekozen voor het
oprichten van werkgroepen. Een werkgroep jongensbesnijdenis is met medewerking van Simon ten
Kate tot stand gekomen.
3. Verenigingsbijeenkomsten
 Op 11 mei was de ledenvergadering in het Utrechts Vergadercentrum de Domstad, voorafgegaan
door een lezing van oud-voorzitter Anton van Hooff over de brochure “Houd het geloof
erbuiten”.


Op 17 november was de jaarlijkse Anton Constandse lezing, in het Grand Café Eerste Klas op
het Centraal Station te Amsterdam, in de Eerste Klas Wachtkamer. Spreker was Sjoerd Karsten
over zijn boek “De rode bovenmeester” over de prominente vrijdenker A.H. Gerhard. Paul
Scheffer werd benoemd tot Vrijdenker van het Jaar.

4a. Commissies: Redactie de Vrijdenker
De redactie bestond op 31 december uit hoofdredacteur Raymond van Es, Thomas Spickmann, ,
Anton van Hooff, Maarten Gorter, Sicco Polders en eindredacteur René van Elst. Jaap van Dijk
verzorgde de opmaak. Er verschenen weer 10 nummers met omslagen in kleur en veel foto’s. De
Vrijdenker blijft het belangrijkste contact tussen leden en de vereniging. Met enige trots mag
worden vastgesteld dat De Vrijdenker het enige ‘humanistische’ tijdschrift is dat zo vaak verschijnt.
Een themanummer over Vrijheid van meningsuiting gaf extra glans aan deze jaargang.
4b. Lobbycommissie
De Lobbycommissie is in 2019 niet meer actief geweest.

5. Contacten met geestverwanten in het buitenland
DVG is aangesloten bij de International Atheist Alliance en de International Association of
Freethought en lid van de jongerenafdeling (IHEYO) van de International Humanist and Ethical
Union (IHEU).
6. Uitgaven
Onze vereniging leverde een bijdrage aan de totstandkoming van “De Rode Bovenmeester” van
Sjoerd Karsten.
7. Internetzaken
De website was in 2019 onder bewerking.
8. Diversen
Een Vrijdenkersborrel is een maandelijks feestje over helder denken, de moraal en het goede leven
voor vrijdenkers, atheïsten, humanisten en andere belangstellenden op zoek naar de rede. In
Deventer en Amsterdam heet het Tafel van de Rede en in Den Haag is er de Verlichtingsborrel.
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