
Beleidsplan vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte - 2013/2015 
(één der oudste verenigingen van Nederland opgericht in 1856) 

 

 

MISSIE 
 

De doelstelling en daartoe in te zetten middelen zijn omschreven in de statuten, artikel 2 en 3. 

Deze statuten zijn voor het laatst bijgewerkt in 1978. Hieronder worden de daartoe in te zetten 

middelen omschreven  en vertaald in het actieprogramma 2010-2011 naar huidige activiteiten, 

aangevuld met nieuwe mogelijkheden.  

 

Doelstelling: 

De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van het vrijdenken. 

Het vrijdenken is een atheïstisch-humanistische levenshouding gekenmerkt door: 

 

Rationeel denken en onderzoeken van de werkelijkheid daarbij strevend naar: 

- bevrijding van dogmatisme, vooroordeel en een onwetenschappelijke houding. 

- vasthouden aan principes van toetsing en bewijsvoering.  

Moreel handelen vanuit het besef van: 

- eigen verantwoordelijkheid voor gedachten en daden. 

- menselijke waarde. 

- solidariteit met de medemens, de natuur en het milieu. 

- de eindigheid en onherhaalbaarheid van elk individueel leven 

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a.  het propageren in woord en daad van het vrijdenken als levenshouding zoals hierboven  

     omschreven.    

b.  allen die deze beginselverklaring onderschrijven te verenigen; 

c.  te streven naar verwezenlijking van haar actieprogramma. 

d.  het uitgeven van een tijdschrift. 

e.  het uitgeven, verspreiden en verkopen van geschriften. 

f.  het doen verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen. 

g.  het organiseren van vergaderingen, lezingen, en cursussen en symposia. 

h.  het samenwerken met of steunen van verenigingen wier doelstellingen op bepaalde  

     punten overeenkomen met de eigen doelstellingen. 

i.   het onderhouden en versterken van kontakten met verwante buitenlandse organisaties. 

j.   alle andere ten dienste staande wettige middelen. 

 

MIDDELEN: 

 

 Menskracht 

- De Vereniging neemt in het algemeen geen personeel in dienst, maar werkt met 

vrijwilligers of op free lance basis ingehuurde krachten. 

- De bestuursleden zetten zich in voor de activiteiten van de vereniging. Zij ontvangen 

daarvoor geen vergoeding, behoudens die voor gemaakte (reis)kosten. Elk bestuurslid 

heeft een taakgebied. 

- De redactie van het tijdschrift bestaat uit vrijwillige redacteuren onder aansturing van 

een hoofdredacteur (er is een redactiestatuut). 

 



Geld 

De verenigingsactiviteiten worden gefinancierd met: 

- Door de leden te betalen contributies, zoals vastgesteld in de Algemene 

Ledenvergadering. In 2011 is besloten de contributie in vijf termijnen van € 20 naar € 30 

te verhogen. Voor 2013 komt dat uit op € 22, voor 2014 op € 24 en voor 2015 op € 26. 

Daarnaast kent de vereniging een studentenlidmaatschap ad € 22 (inclusief abonnement).. 

- Abonnementsgelden voor het tijdschrift, waarbij er van wordt uitgegaan dat de 

exploitatie van het tijdschrift kostendekkend is. Dat was in 2012 voor het eerst het geval. 

Vanaf 2013 kost een abonnement  € 35. De combinatie van het lidmaatschap met een 

abonnement levert een krting van €2 op.. 

- Entreegelden met onderscheid naar leden en niet-leden of eigen bijdragen bij bijzondere 

activiteiten 

- Extra giften en legaten. 

 

 Publiciteit 

Radio/TV 

Realisatie via De Humanistische Omroep “Human”, op basis van door Vereniging 

aangedragen ideeën. De financiering vindt plaats via de omroepwet. Met ingang van 

2014 gaat Human overigens op in de VPRO.  

Vrijdenkers manifest en lezingen 

Deze activiteit vergt zowel bestuurlijke inspanning als de ondersteuning van 

vrijwilligers (voor organisatie en publiciteit). 

Persberichten  

Het streven is met ‘free publicity’ aandacht bij het grote publiek te krijgen. Bij elke 

activiteit, met name lezingen, worden persberichten gestuurd naar verwante 

organisaties, lokale en landelijke media. De doelstelling is drieledig: (1) aandacht van 

en in de pers voor het vrijdenken; (2) werven van bezoekers; (3) ledenwerving onder 

bezoekers (van bezoekers belangstellenden maken, van belangstellenden leden). 

Inzenden van ingezonden artikelen/brieven naar de lokale of de landelijke pers 

Ingezonden artikelen en brieven zouden het vrijdenken onder de aandacht kunnen 

brengen van een breder publiek. Over te hanteren werkwijze en communicatiebeleid 

(op elkaar laten aansluiten van inhoud, toon, doel), zijn nog geen afspraken gemaakt.. 

Om de boodschap krachtig te laten overkomen, kan gedacht worden aan het vormen 

van een kring van ‘schrijvers’ die onderlinge feedback leveren. In de afgelopen 

periode heeft overigens voornamelijk de voorzitter de media (krant, radio) gehaald.  

Website  

De website is een belangrijk medium om: Ons gedachtegoed onder de aandacht te 

brengen. Belangstellenden en leden te werven; leden en belangstellenden te 

informeren over activiteiten; opiniërende stukken te plaatsen; gelegenheid te bieden 

voor discussie (forum). Vanaf 2012 is facebook als voornaamste forumplek gaan 

dienen.  Voor de hosting en ondersteuning van de webmaster is er een 

onderhoudscontract met Human Content. 

  

Stichting Uitgeverij De Vrije Gedachte 

Dit is een afzonderlijke rechtspersoon, waarvan de bestuursleden door de vereniging  

worden benoemd. Het bestuur bestaat thans uit vier leden. In de afgelopen periode  

zijn op basis van de in 2008 afgesloten samenwerkingsovereenkomst  met Stichting 

Uitgeverij De papieren Tijger in Breda een zestal boeken geproduceerd. Gelet op de 

matige verhouding tussen kosten en baten is in 2012 besloten deze activiteiten te 

beperken en de activiteiten van de uitgeverij, die overigens ook geen geldmiddelen 



meer heeft, stop te zetten. Wel blijft de vereniging bereid bijzondere uitgaven te 

subsidiëren. Voor 2014 betreft dit een uitgave in de reeks Humanistich Erfgoed Over 

vrijdenker en humanist P.Spigt. 

 

 

 

 

 

 

ACTIEPROGRAMMA 2013/2015: 
De vereniging zal haar doelstelling trachten te bereiken met vertrouwde en met nieuwe 

middelen en activiteiten. Het bestuur wenst oude tradities in ere te herstellen (voor zover 

mogelijk) en nieuwe te ontwikkelen, en zal daarbij gebruik maken van het internet.  

 

Voor wat betreft bijeenkomsten kent de vereniging haar eigen jaarlijkse specifieke 

bijeenkomsten zoals: 

 

 De vrijdenkersdag opgehangen aan specifiek thema in mei. 

 De AC-Lezing, gecombineerd met de nominatie van de vrijdenker van het jaar en  

tweejaarlijks met de uitreiking van een scriptieprijs. 

 Informatiebijeenkomsten. 

 

Daarnaast ondersteunt  de vereniging lokaal door leden opgezette activiteiten, In de afgelopen 

beleidsperiode was dat in Amsterdam en Groningen het geval.  

 

Ook ondersteuning van door aanverwante organisaties, zoals bijvoorbeeld Het Centrum for 

Inquiry for The Low Countrys of de Atheïstische Partij, activiteiten behoort tot de 

doelstellingen. Met het Centrum for Inquiry is de afspraak dat de Vrije gedachte voor 50% 

meebetaald aan de atheistendag in juni. 

 

De vereniging tracht haar doelstelling te bewerkstelligen door eigen initiatieven, maar ook 

door actief samen te werken met bevriende/verwante organisaties. Het netwerk bestaat thans 

uit: 

1. Atheïstische Partij  

2. Humanistisch Verbond, inclusief het steunfonds H.V. 

3. Humanistische Omroep 

4. Universiteit voor Humanistiek 

5. Humanistisch  Historisch Centrum 

6. Vereniging Humanitas, landelijk bureau en Humanitas Rotterdam 

7. Humanistische Alliantie 

8. Stichting Leo Polak 

9. CFI Low Countries (Center for Inquiry of the Low Countries) 

10. Denktank Liberales (www.liberales.be) 

11. Denktank Verlichtingsfilosofen 

12. Skepsis 

13. Vereniging tegen de Kwakzalverij  

14. VVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde)  

15. Vrijdenkersverenigingen in het buitenland  

16. Internationale humanistische vereniging:IHEU 



17. Stichting Spinozahuis 

18. Multatuli Genootschap 

19. Stichting De Einder 

20. Stichting Vrijwillig Leven 

21. Vereniging Weezenkas 

 

Menskracht:  

 

Het bestuur bestaat per april 2013 uit zeven personen. De besluitvorming vindt in het 

bestuur plaats met meerderheid van stemmen en indien er sprake is van quorum, de helft 

van het aantal bestuursleden. De stem van de voorzitter telt hierbij niet dubbel. Naast de 

voorzitter, secretaris en penningmeester met hun specifieke taken is  er een bestuurslid 

met als specifieke taak de ledenadministratie en een bestuurslid verantwoordelijk voor  de 

website en alles wat daarbij hoort.  

 

Voor logistieke ondersteuning van  de vereniging is er een samenwerkingsovereenkomst 

met het Humanistisch Historisch Centrum (HHC), die jaarlijks geëvalueerd wordt. Voor 

2013 is daarmee samenhangende geldende vergoeding vastgesteld op €9.000, Daarnaast 

betaalt de vereniging op basis van een historische afspraak  jaarlijks € 2.500 aan het HHC 

voor haar eigen activiteiten, waaronder het archiefwerk voor de vereniging. 

 

In 2011 is de Bibliotheek in Rotterdam opgeheven. De pronkstukken zijn bij het I.I.S.G. 

ondergebracht en is het vestigingsadres van de vereniging dat van het HHC in Utrecht 

geworden. Aldaar vinden ook de bestuursvergaderingen plaats. 

 

 

Eén lid van de vrijwillige redactie van De Vrijdenker houdt zich naast redactiewerk ook 

bezig met de logistiek rond De Vrijdenker en de distributie en verkoop van door De Vrije 

Gedachte uitgegeven publicaties. Ook het bemannen van een informatiestand bij lezingen 

en andere evenementen wordt door deze vrijwilliger opgepakt. Gelet op leeftijd van deze 

vrijwilliger is dit een kwetsbare situatie. 

Het streven is dit vrijwilligersbestand uit te breiden met minimaal drie personen voor de 

bovenstaande zaken (zoals het verspreiden van publicaties). Daarnaast kunnen deze 

vrijwilligers activiteiten ondersteunen (zoals de organisatie van activiteiten waaronder 

publiciteit, de rol van gastheer/gastvrouw, het innen van entreegelden, het regelen van 

zaalruimte en catering). 

 

 

 

 

Ledenwerving: 

 

Ledenstand  per 31-12-2008   424    

Doelstelling per 31-12-2011   600 

Realisatie     per 31-12-2011   502 

Realisatie     per 31-12-2012   467 

Doelstelling per 31-12-2013   500 

Doelstelling per 31-12 2014   525 

Doelstelling per 31-12-2015   550 

  



 

   

Geldmiddelen: 

 

Contributie: 

Te verhogen in stappen van € 2 tot € 30 in 2017. 

  

Fondswerving: 

Beoogd wordt een structurele verhoging van de inkomsten uit giften en 

erfstellingen/legaten te realiseren. Een plan van aanpak daartoe is in 2008 opgesteld.. 

Contacten met de potentiële erfstellers of legatarissen zullen door bestuursleden of 

medewerkers van de Vrije Gedachte onderhouden worden. 

 

Samenwerking met anderen: 

In 2012 is in samenwerking met de Stichting Leo Polak de Stichting Bijzondere Leerstoel 

Leo Polak opgericht. Deze stichting kan bij Rijksuniversiteit Groningen een bijzonder 

hoogleraar benoemen. Voor de noodzakelijke garantstelling van de Stichting ten behoeve 

van de universiteit is door vereniging een lening ad € 10.000 verstrekt. De kosten van de 

leerstoel zullen gelijkelijk gedeeld worden met de Stichting Leo Polak. De 

benoemingscommissie is begin 2013 geïnstalleerd. 

 

Publiciteit: 

 Het continueren van de jaarlijkse Anton Constandselezing, gecombineerd met de 

uitroeping van de vrijdenker van het jaar; (september)  en de vrijdenkersdag (mei) 

bij voorkeur in Utrecht.  

 Uitreiking van de tweejaarlijkse scriptieprijs in 2010 met een bijbehorend 

programma eventueel in samenwerking met aanverwante organisaties. 

 Het verspreiden van boeken en geschriften bij activiteiten via een door 

vrijwilligers beheerde boekenstal. 

 Kostendekkende exploitatie van een tijdschrift. Huidige verschijning 10x per jaar 

met een betaalde oplage van 464  te verhogen tot 500 per ultimo 2013 en 5500 per 

ultimo 2015. 

 Zoeken naar publiciteit in landelijk dagladen. 

 Het zowel inhoudelijk als technisch up to date houden van de website. 

 Het verspreiden van een digitale nieuwsbrief voor belangstellenden. 

Diversen: 

 Het minimaal één keer per jaar organiseren van een vrijdenkerswandeling in een 

Nederlandse stad, d.w.z. een wandeling langs voor vrijdenkers belangrijke 

historische punten. 

 Het bevorderen van deelnemen van vrijdenkers aan cursussen en symposia 

georganiseerd in samenwerking met bevriende organisaties als CFI, H.V., UvH en 

dergelijke. 

 

Voor wat betreft de tijdstippen van de activiteiten wordt zoveel mogelijk gestreefd naar vaste 

data: 

 

Jaarvergadering    Laatste zaterdag van april 

Vrijdenkersdag    Tweede of derde zaterdag van mei 

AC Lezing/Vrijdenker van het jaar  Tweede zaterdag in september 


