
Algemene ledenvergadering 12 september 2020 verkorte versie

Aanwezige leden:

Fabian van Langevelde, Jacques Honkoop, Stanley Bakker, Jaap van Dijk, Anton van Hooff,

Hans de Vries, René van Elst, Bert Gasenbeek, Dik Kruithof, Gerard Elferink, Anton Mullink,

JSR van Hal, Leon Korteweg, Raimond de Tempe, Thomas Spickmann, Harry van Egmond,

Jos ?, Leo Heynen, Maarten Gorter, Rik Min, Ruud van Vliet, Sicco Polders, Sjef Wester, ….

Opening van deze bijzondere, uitgestelde ALV door de voorzitter. Bijzonder doordat we

online vergaderen via Zoom vanwege de Corona Crisis.

1. Geen ingekomen stukken of mededelingen bij de secretaris.

2. Notulen van de jaarvergadering 11 mei 2019 zijn goedgekeurd.

Notulen opvraagbaar bij het secretariaat, worden ter plaatse met elkaar online

doorgenomen. Enkele spellingsfouten worden ontdekt. Het Metamorfose project van IISG

wordt even verklaard door de penningmeester.

3. Jaarverslag 2019 is aanvaard.
Vraag over Simon ten Cate en werkgroep jongensbesnijdenis. Hij heeft besloten even pas

op de plaats te maken en kandidaat-lid af. Hij neemt geen volledig afscheid, maar op het

moment dat zich iets voordoet waarmee we iets concreets kunnen doen, dan is hij weer van

de partij. Hij vond het daarom niet het geschikte moment om als bestuurslid toe te treden tot

de Vrije Gedachte en houd zich bezig op Facebook rond jongensbesnijdenis.

4. Financieel verslag 2019 is aanvaard.
Jacques: Er is relatief weinig gebeurd. De beleggingen zijn mooi, inmiddels drie ton waard.

Het blijft schommelen. ASN is een voorzichtige bank. Het gaat gemiddeld goed. Aantal

lidmaten en abonnementen neemt gestadig af. De laatste maanden is het stabiel. Er zijn

deelnemers die komen voor een deel uit de Facebook kring men geeft dit via de website op.

Wat Jacques betreft moeten we weer meer actie gaan voeren. We hebben zo’n 20 nieuwe

leden in een jaar, maar er vallen er ook 20 af, grotendeels door overlijden.

Stanley: De manier waarop men lid kan worden is veel toegankelijker geworden via de

sociale media en de website.



Jacques: Het verlies is een dikke 7000 euro. Vroeger zei iemand: We gaan failliet maar

door een stabiele groei van de belegging is dat over de jaren niet zo’n probleem. We willen

niet stabiel zijn maar vooral ook groeien. Er moet gewoon meer gebeuren. Maarten: Een

van de grootste kostenposten dienstverlening HHC is opgeheven daar hebben we 9500€

minder aan uitgegeven. Wie neemt die taken over? Stanley vermeldt dat een deel van het

archief bij hem thuis in de garage staat.

5. Verslag kascontrolecommissie is aanvaard.
Steekproefsgewijs de kas doorlopen. Geen falsificaties :) Transparant en duidelijk.

Decharge bestuur. 100% goedgekeurd. De ALV verleent decharge aan het bestuur voor het

gevoerde beleid.

6. Benoeming nieuwe kascontrole commissie.
Dank aan Hans de Vries en Bert Gasenbeek. Alexander Wendel wordt naast Bert

Gaasenbeek verkozen voor de nieuwe kascontrole. Reserve lid blijft Inge van de Stadt.

7. Permanente en Tijdelijke commissies
- Besnijdenis commissie is hierboven al behandeld

- Redactie commissie

Sicco: Samenstelling hetzelfde als vorig jaar, alleen een wissel van hoofdredactie, voorheen

Raymond van Es en nu Sicco Polders. Het grootste probleem heeft Maarten aangestipt: Te

weinig copy die van buiten de redactie komt. Maarten doet de administratieve taak van de

hoofdredacteur, genaamd coördinator-redacteur. Anton: Ook de samenwerking in de

redactie is heel goed. Maarten: We proberen ook via het buitenland verschillende artikelen

te vertalen. Stanley: Ik ben zelf aan het schrijven over het onderwerp tegen kwakzalverij.

Maar dat zou binnenkort ook kunnen voor ons blad. We zetten nu ook iedere maand een

artikel uit de Vrijdenker op de website. De registraties en bezoekers op de website nemen

de laatste maanden ook toe.

- Politieke lobby

Stanley: Lobby commissie functioneert niet en heeft zich feitelijk opgeheven. Fabian heeft

zich opgeworpen als adviseur van de lobby commissie. Overgebleven leden zijn gepolst. Er

is nog een persoon beschikbaar. Het is wel belangrijk. Bij de komende verkiezingen van de

tweede kamer wordt de grondwet gewijzigd. Dat traject is al gelopen, maar er staan nog

steed een aantal zaken in die veranderd moeten worden. Nu kun naar aanleiding van die

wet iets doen, maar beter is om toch regelmatig onze mening naar de tweede kamer te

ventileren. Dat staat en valt weer bij mensen die zich op dat gebied actief willen inzetten en

ook ingangen weten in de politiek. De laatste jaren is daar weinig van terecht gekomen.

Rik Min: de commissie is superbelangrijk, maar we missen een goede woordvoerder /

trekker / secretaris. Hetzelfde als de besnijdenis commissie. Rik zegt verder: Dik was en is

zo’n goede trekker. Dik: ik wil eigenlijk contact opnemen met Fabian om te kijken of ik nog

iets kan betekenen in de lobby commissie. Anton M. vind dat we meer aandacht en

tegengas moeten geven aan een man als Baudet die de christelijke godsdienst prominent

aanwezig wil hebben ofschoon hij zelf niet gelovig is. Ik denk dat dit veel actueler is dan een



symptoom van een godsdienst aan te pakken. Bovendien ben ik van mening dat het

christen- en jodendom samen nog veel meer ellende heeft aangericht dan de islam bij

elkaar. Ik breng het niet meer op om in zo’n commissie te gaan zitten maar zij moeten in de

eerste plaats behoorlijk tegengas geven aan Bodet in Cliteur.

8. Begroting 2020

Stanley: Begroting is gebaseerd op de financiële gegevens van de afgelopen jaren. Het

beleidsplan is niet verwerkt in de begroting. Er wordt een via een poll geprobeerd om onze

keuze te kunnen bepalen. Evenementen, behalve nieuwjaarshappening, hebben we nog

niets aan uitgegeven. Jac: We zijn een beetje laat met de ALV maar hebben zo straks nog

wel een formele stemming over de begroting van 2020

Stanley: Iedereen online gestemd? De begroting wordt met 100% stemmen goedgekeurd.

9. Vaststellen contributie, abo-geld en automatische afschrijving voor 2021

Jacques: We hebben een goed programma voor de ledenadministratie. Het meeste werk zit

in de late betalingen, na toezending van de facturen betaalt er hooguit 60%. Dat is wel een

drama. Het is niet dat mensen niet willen betalen, maar ze zien het niet of hebben er geen

zin in. Ook na aanmaningen wordt erdoor vaak dezelfde mensen niet meteen gereageerd.

Mijn voorstel is dat de ALV akkoord gaat dat het alleen nog maar mogelijk is via

automatische incasso. Het kan altijd teruggeboekt worden. Mensen die nog niet betaald

hebben krijgen de volgende maand een automatische afschrijving. Het spaart een heleboel

tijd. Ik stuur soms honderd brieven. Mijn verzoek aan de ALV is om akkoord te gaan met de

verplichte betaling via automatische incasso. Er volgt een uitgebreide discussie en

uiteindelijk een stemming op het voorstel. Jac: Er hebben 15 gestemd, wij vier

bestuursleden hier zijn ook voor. Als je ons vier meetelt dan is het 11 tegen 10. Het voorstel

heeft het niet gehaald. Stanley: Dan zou ik toch zeggen over de suggestie waar ik laatst

mee kwam, dat we daar dan mee aan de slag gaan. Dus dat we wel duidelijk communiceren

dat er een betalingstermijn zit aan de factuur die door de penningmeester naar de leden

wordt toegestuurd. Maar als je te laat betaalt dat daar administratiekosten voor gerekend

gaan worden. Maarten: Daar ben ik het mee eens. Anton: Ja, die kosten zijn er ook. Het is

gewoon lastig voor Jac, hij moet er extra moeite voor doen, dat is redelijk.

Stanley: Dat is dan stap 1, en ik denk stap 2 is dat we een machtigingsverzoek naar nog

niet auto betalende leden kunnen sturen en op basis daarvan hoop ik dat we toch weer een

deel binnen krijgen en van de anderen gaan we er van uit dat we hun betaling binnen de

gestelde termijn binnenkrijgen. Het bestuur besluit zich te beraden.

Vaststellen contributie en abonnementsgelden voor 2021

Stanley: We hebben daarvan gezegd dat die op gelijke hoogte blijft van het jaar daarvoor,

dus dat is hetzelfde. Nieuwe leden worden verplicht hun lidmaatschap te betalen via auto-

incasso en een wijziging zou kunnen zijn om later administratiekosten te betalen.

De contributiegelden blijven hetzelfde zoals vorig jaar.



10. Bestuursverkiezing

We hadden al in een eerdere fase een aantal nieuwe, jonge kandidaat leden. Helaas

hebben zij zich na enkele maanden in corona tijd mee te draaien, om persoonlijke redenen

teruggetrokken. Als bestuur vinden we dit heel jammer want we hebben gewoon te weinig

bestuursleden voor de visie die we hebben met mogelijke activiteiten. De vraag tot

bestuurslid en/of commissielid blijft staan.

Stanley: Zelf ben ik periodiek aftredend en heb ik besloten om me toch, met goedkeuring

van de leden, de komende twee jaar me actief te gaan inzetten voor de vereniging. Ik had

tussentijds af en toe wel mijn twijfels, zoals: Lukt het wel? Maar ik zie dat er nu toch weer

nieuwe ontwikkelingen zijn, ook met het AV, daar word ik erg vrolijk van. Ik zou dat graag

verder succesvol af willen ronden.

Dik Kruithof is aftredend maar niet langer herkiesbaar, hij stopt er na zeven goede jaren

mee. Dan een tussentijds aftredend na 5,5 jaar en niet herkiesbaar, Leon Korteweg. Hij heeft

gedurend dit jaar aangegeven dat hij het naar zijn mening best wel een tijd heeft gedaan, nu

is er tijd voor andere zaken. Daar mag hij straks nog over vertellen en dan hebben we de

kandidaten Jaap van Dijk en Leon Houtzager. Daar zal de stemming over moeten

plaatsvinden. Na een afscheidsspeech van Leon en een woordje van Dik wordt het woord

gegeven aan Jaap om zich voor te stellen. Daarna komen er heel wat vragen naar boven

rond de keuze van Leon Houtzager, die pas voorzitter is van het Atheïstisch Verbond. De

aftredende bestuursleden zullen na het corona tijdperk nog een geschenk ontvangen.

11 Beleidsplan

Stanley: we gaan verder met het beleidsplan, maar we hebben dat op verschillende

momenten al aangestipt en op sommige punten zijn we al verdergegaan.

Het is natuurlijk een beleidsplan dat er jaren ligt en dat hebben we op een paar punten

aangepast, waaronder het organiseren van activiteiten. Op dit moment ziet het er uit dat we

grootschalige activiteiten met meer dan 100 mensen niet haalbaar is. Misschien wel qua

locatie maar dan is de prijs daar ook naar. Door de gemiddelde leeftijd van onze leden zullen

die zeggen, ik ben er nog niet klaar voor om naar een evenement te gaan. Dat laat allemaal

even op zich wachten, maar we hebben wel een aantal interne plannen geformuleerd voor

podcasts en video’s. We kunnen bijvoorbeeld een interview afnemen en dat filmen en op

onze website plaatsen. Dat zijn ideeën die we verder vorm moeten gaan geven. Vooral hoe

kunnen wat concretiseren. Er zijn op dit moment wel leuke acties om mee aan de slag te

gaan, dat je gewoon een video of podcast maakt. Voor de rest is dat beleidsplan niet veel

veranderd. Heb je daar opmerkingen over of feedback wil geven, dan hoor ik dat graag.

Hans: Op zich vind ik het meer een visiedocument dan een beleidsactieplan.

Bert: Het is niet een beleidsplan, maar een beleidskader waarbinnen je dingen zou kunnen

doen gelet op je doelstellingen en middelen. Ik zou echt wel aanraden als bestuurder voor

2021, neem maximaal 2 speerpunten en zet daar je krachten op, zowel menskracht als geld.

Jac: Is het een idee dat we een jaarplan maken voor volgend jaar? Een a4-tje.

Stanley: We streven er naar om wel een Anton Constandse lezing te organiseren,

inderdaad in een gewijzigde vorm. In een situatie als deze wellicht in een grotere ruimte

waar we de sprekers kunnen uitnodigen en dat men met Zoom kan deelnemen. We zullen u

zo snel mogelijk de informatie geven wanneer er sprekers beschikbaar zijn.



12. Ontwikkelingen en Internetzaken

De nieuwe Website staat er, hebben jullie hem allemaal gezien? www.devrijegedachte.nl

Het is een website die ook heel flexibel is voor aanpassingen. Ik heb Jaap bekend gemaakt

en Fabian die ook als beheerder van de Website opereren, maar het gemak is dat we hem

binnen een paar minuten kunnen veranderen zoals we hem willen hebben. Nieuwe artikelen

er p, uploads van derden, de Vrijdenkers (een jaar later) er op. Alles kan en daarmee zijn we

voor de toekomst flexibel. We zien dat nu ook terug in resultaten. We hebben diverse

aanmeldingen gehad die betalen via Molly. De penningmeester en ik krijgen daar netjes een

mailtje van als iemand zich heeft aangemeld.

We willen ook graag nieuw publiek aantrekken door bepaalde boeken onder de aandacht te

brengen dus we hebben ook een boekenafdeling. Dat zijn natuurlijk eerst de boeken die we

zelf hadden uitgegeven, maar ik denk dat er ook boeken op kunnen die bij ons

gedachtengoed passen, die kunnen we er ook op plaatsen.

13. Rondvraag

Vraag: Ik zou in de Vrijdenker iets willen lezen over de fusie met het A.V. Jac: Leon

Houtzager is bezig met het opstellen van een plan van aanpak en dat moet eerst naar alle

leden van het A.V. en ook naar onze leden. Het stuk schrijven in de Vrijdenker is nog te

vroeg. Stanley: We kunnen nog niet vooruitlopen op de zaken. als daar positieve

ontwikkelingen zijn dat zullen we dat zeker aan jullie weten.

Anton: Wat je nu hebt verteld kun je toch wel meedelen. er zullen niet veel mensen van op

de hoogte zijn. Onze leden moeten er ook mee akkoord gaan, die moet je er warm voor

maken. Dik: Het is gebruikelijk dat er in de Vrijdenker een verslag komt van deze

vergadering. Niet het verslag, maar een verslag. Je kunt er toch moeilijk aan voorbijgaan dat

hierover gesproken is.

Bert: Ik was onder de indruk van het maartnummer van de Vrijdenker waarin het HHC en de

relatie met de Vrije Gedachte keurig werd neergezet, mijn persoon ook, maar dat is niet het

meest belangrijke. Ik vond wel dat het een heel mooi nummer was voor het historisch

erfgoed van Vrijdenken en Humanisme. Ik geef het nummer ook weg aan mensen.

Anton: Ik heb nog nooit zo’n lange vergadering via Zoom moeten bijwonen. Ik vond het

eigenlijk vermoeiend en wat ik miste is de gezelligheid in een echte vergadering waar je

lacht met elkaar en elkaar aanstoot. We zijn wel geen gezelligheidsvereniging maar ik hoop

echt van harte dat we weer gewoon samen kunnen komen, want dat is altijd gezelliger en

mensvriendelijker.

René: We hebben ook nog l die dozen in de garage bij Stanley. Wat zit erin, wat doen we er

mee, dat is ook de vraag.

Jaap: Stanley ging een lijst maken van de inhoud. Stanley: Ik inventariseer de boeken die

we nog hebben. En ik wil twee dozen samenstellen met boeken die we als grijp voorraad

kunnen gebruiken. Ik heb bij mij een stuk of 10 dozen staan en daar is mijn vrouw niet zo blij

mee dus die willen we toch ergens in een goede box opslaan.



Hans: In ieder geval wil ik doorgaan na mijn Artikel 23 onderzoek met een onderzoek naar

het V.R.O., Vrijdenkers Radio Omroep. Jac: In dat opzicht heb ik wel uit de nalatenschap,

alle video opnames van de Humanistische Omroep met Jan Vis. Ik moet ze nog samen met

Rene gaan bekijken. Hans: Mij gaat het vooral om de tijd van het interbellum tot de periode

van Jan Vis, waarin het weer beschikbaar gesteld werd. Jac: Er is veel, maar we moeten het

allemaal uitzoeken. Jammer dat Bert weg is, we moeten het er ook met hem over hebben.

Stanley: Iemand nog iets? Nee, dan gaan we deze vergadering afronden. Hartelijk dank dat

jullie allen aanwezig waren. De eerste keer in deze vorm, uniek. Ik hoop niet dat het volgend

jaar op dezelfde manier moet en dat we weer allen bij elkaar kunnen komen. Het liefst met

een gerealiseerde fusie of gerealiseerd kan worden. We gaan er hard mee aan de slag

Bedankt voor jullie vertrouwen in het nieuwe bestuur voor de komende periode. we gaan er

weer tegenaan met nieuwe energie en proberen weer mooie stappen voor de vereniging te

maken. We hopen elkaar in de toekomst weer persoonlijk te zien en te spreken.

we zwaaien en roepen naar elkaar. Tot ziens.


