Humanistische Alliantie
Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 27 november 2018
Humanistisch Verbond, Ambonplein 73, Amsterdam
18.30-20.30
Aanwezig: Christa Compas (Humanistisch Verbond, Humanistische Aliantie), Mark Bos
(Humanistische Alliantie), Kim Schwartz (Vereniging Humanitas), Gerty Lensvelt-Mulders
(Universiteit voor Humanistiek), Willemien van Aalst (Human), Linda Vis (Humanistische Alliantie),
Guus Bakker (HVO Primair), Han Sie Dhian Ho (Vrije gemeente van religieus humanisten OostNederland), Cafer Gül (Hakder), Hasan Kaplan (Hakder), Paul Kuijper (Humanistisch Vredesberaad),
Marco Oostdijk (De Vrijplaats), Edwin Herzberg (Vereniging Humanitas), René Peeters (Vereniging
Humanitas), Coby Molenaar (Humanistische Uitvaart Begeleiding), Frank Wolterink (Humanitas
DMH) en Eric van der Vet (Waardenwerk).
Bericht van verhindering: Jan van Oudenaarden (HVO Primair), Miriam de Bontridder (De Einder),
Bert Deliën (Humanitas Onder Dak), M. Gerritsma (Woonzorgcentrum De Polbeek), Sacha Aussems
(Kinderopvang Humanitas), Edwin Huizing (Hivos), Gerrit Jan van Otterlo (HSHB), Rob Monen
(Humanitas Inkomensbeheer).

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Christa Compas (voorzitter) opent de vergadering. Fanny de Groot, vorige medewerker van de H.A.,
doet de hartelijke groeten en laat weten dat het goed met haar gaat.
De aanwezigen stellen zich voor. Er zijn geen aanvullende agendapunten.
2. Huidige bestuurssamenstelling: ter vaststelling
Wijziging van functie: Gerty Lensvelt-Mulders, voorheen penningmeester, nu voorgesteld secretaris
Nieuw bestuurslid: Kim Schwartz, penningmeester
Nieuw bestuurslid: Willemien van Aalst, algemeen bestuurslid
Alle aanwezigen stemmen voor en de bestuursleden zijn bij deze benoemd.
3. Verslag ALV 2017: ter vaststelling
Graag de naam Cafer Gül (Hakder) toevoegen op pagina 1 en 5.
Verder geen opmerkingen en het conceptverslag wordt vastgesteld.
4. Jaarverslag en jaarrekening 2017: ter goedkeuring
Kim Schwartz ligt de jaarrekening (incl. jaarverslag) toe.
Er is een negatief resultaat behaald van 10.000 euro, welke is toe te schrijven aan het Mag Het Licht
Aan festival. Dit verlies kunnen we dragen. Voor het komend jaar is de begroting op basis van dit
resultaat aangepast. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De jaarrekening wordt goedgekeurd.
5. Begroting 2019 incl. contributievoorstel: ter goedkeuring.
Uitleg n.a.v. vragen:

N.a.v. vraag Coby Molenaar: Er is nu een ondergrens bepaald a 60.000 euro voor het eigen
vermogen. Coby vraagt ook om een verlaging van het contributiebedrag voor HUB van 300 naar 150
euro. Er wordt afgesproken het dit jaar zo te houden en voor volgend jaar opnieuw te kijken.
N.a.v. vraag Frank Wolterink: De contributiebedragen zijn dit jaar hetzelfde gebleven. Het bestuur
belooft het komend jaar te kijken naar hoe de bedragen worden vastgesteld. Er zullen inderdaad
organisaties zijn die meer kunnen bedragen, en anderen minder.
Gerty Lensvelt-Mulders verduidelijkt dat de bijdrage van de UvH relatief lager is vanwege het
overnemen van het Humanistisch Historisch Centrum.
De begroting wordt goedgekeurd.
6. Beknopt werkplan 2019: ter goedkeuring
Vragen en opmerkingen:
Akropolis beraad
Frank Wolterink: Het Akropolis beraad (vergadering van organisaties die de naam Humanitas dragen)
is bij elkaar gekomen afgelopen week, en wil graag in samenspraak nadenken met de Humanistische
Alliantie hoe we het humanisme als waardevol voor de samenleving nog sterker neer kunnen zetten.
Christa Compas waardeert de geste en zegt toe dat we dit gesprek binnenkort vanuit de Alliantie
zullen gaan organiseren.
Frank Wolterink: Dit zou concreet bijvoorbeeld kunnen gaan over thema’s als dementie, mantelzorg,
etc.
Willemien van Aalst merkt op dat Human op deze thema’s ook veel programma’s maakt die daar
goed bij aan kunnen sluiten. Ze maken altijd programma’s die iets in beweging zetten in de
maatschappij, dat staat voorop bij het kiezen van de inhoud.
Cafer Gül voegt toe dat we hierbij het perspectief van minderheden niet uit het oog moeten
verliezen en zegt namens de Alevieten toe hier graag over mee te denken.
Gerty Lensvelt-Mulders benoemt dat ook de UvH haar politiek/morele relevantie goed op de kaart
heeft staan. Daarbij heeft de Alliantie een bedrag begroot voor overige projecten, wellicht dat een
deel daarvan hier voor vrijgemaakt kan worden.
Mag het Licht Aan Festival
Mark Bos legt uit dat het dit jaar zeker georganiseerd gaat worden, de jury van de Van Praagprijs is al
in beraad. De vraag is nog even wanneer, dit hangt af van onder meer de winnaar van de prijs en de
beschikbaarheid van de partnerorganisaties. Streven is voor de zomer.
Vanuit het bestuur van de Alliantie zal Willemien van Aalst de portefeuille op zich nemen. Het
Humanistisch Verbond neemt de opdracht van de organisatie op zich, en zal in goed overleg met
andere alliantie-partners tot een taakverfdeling komen op basis van ieders krachten en expertise.
Suggesties voor winnaars van de prijs zijn welkom, deze kunnen voor 8 december aangeleverd
worden bij Willemien (willemien.van.aalst@human.nl)
Overige initiatieven

Cafer Gül laat weten dat Hakder in het voorjaar een debat gaat organiseren over de subsidie voor
jihadisten door de Nederlandse overheid. Graag zoeken ze daarin een samenwerking of
ondersteuning vanuit de Alliantie. Christa Compas zegt toe bereid te zijn hierover te spreken.
Verder wordt het jaarplan goedgekeurd.
7. Nieuwsronde organisaties: ter informatie
Hakder
- Dit jaar in Dordrecht een toneelstuk opgevoerd over de hotelbrand in Turkije in 1993. Het ging om
een vanuit de moskee geregisseerde aanslag op mensen die een humanistisch toneelstuk wilden
opvoeren op een gebedsdag.
- In september zal het 30-jarig bestaan van de Alevieten in Nederland worden gevierd.
- Financieel gaat het momenteel moeilijk, bredere landelijke smaenwerking is hard nodig.

Hvo Primair
- Er wordt nagedacht over nieuwe vormen van humanistisch vormingsonderwijs in samenhang met
religieus vormingsonderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van een carrousel op scholen.
- Financiering voor het vak HVO is wettelijk geregeld, er zijn zo’n 160 docenten werkzaam. De hoogte
van het bedrag is nog in onderhandeling bij het ministerie.
- Centrum HVO (training en opleiding) en stichting HVO Primair (docenten) zijn in gesprek over een
fusie.

Vereniging Humanitas
- Een lastig jaar achter de rug. Heel hard gegroeid, en dat heeft ook zaken op spanning gezet. Nu
weer op de rit, we zijn er sterker uitgekomen.
- Nieuwe voorzitter van bestuur (René Peeters) en een nieuwe directeur (Lodi Hennink).
- We gaan nu starten met ons toekomstbeleid Humanitas 2025.

Religieuze humanisten Oost-Nederland
- We gaan helaas mee op de trend van verdere ontkerkelijking en krimpen in ledenaantal
(refererend aan het SCP onderzoek ‘God in Nederland’)
- We denken na over een doorstart.
- Misschien goed om eens te kijken bij de Vrije Gemeente in Amsterdam (bouwers van de Paradiso
indertijd).

Humanitas DMH

- Frank Wolterink kondigt aan over enige tijd te zullen stoppen als directeur.
- Verder alleen maar goed nieuws, het gaat goed met DMH.

Vrijplaats Den Haag
- Afgelopen vrijdag het 60-jarig jubileum gevierd.
- In het voorjaar verschijnt een boek over de geschiedenis van de vrijplaats en het religieus
humanisme. We onderzoeken waar religieus humanisten en humanistisch religieuzen elkaar kunnen
vinden en mogelijk kunnen samenwerken. Ook binnen de alliantie zou ik daar graag wat processen
in starten.

Waardenwerk
- Sterk ingezet op duurzaamheid en de relatie met humanisme. Een cahier daarover onlangs
aangereikt tijdens een bijeenkomst aan Marjan Minnesma (Urgenda).
- Het tijdschrift heeft zeker behoefte aan nieuwe abonnees en is bereid te praten over aantrekkelijke
tarieven voor Alliantiepartners.
- Naast het tijdschrift en de bijeenkomsten zijn er afgelopen jaar ook twee adviestrajecten gedaan bij
zorgorganisaties rond het werken met waarden.

Human
- 2019 wordt een zeer belangrijk jaar, we moeten 150.000 leden zien binnen te halen, en zitten nu
op 57.000.
- Tegelijkertijd loopt ook de politieke lobby om de drempel omlaag te krijgen, naast de gesprekken
over de bredere herziening van het omroepbestel door minister Slob.
- De humanistische waarden zijn altijd het uitgangaspunt voor het maken van de programma’s, we
willen iets in beweging krijgen.

Universiteit voor Humanistiek
- Het gaat goed. We hebben meer studenten dit jaar. Ook het onderzoek vindt z’n weg steeds meer.
- Er is een nieuwe hoogleraar voor Humanistisch Geestelijke Verzorging. De uitdaging hierbij ligt
vooral rond geestelijke verzorging in de eerste lijn en bij nieuwe werkvelden als politie. Hierin
werken we ook samen momenteel met het Humanistisch Verbond.

Humanistische Uitvaart Begeleiding
- Moeilijke tijden door a) de privacy wetgeving en b) de invoering van de btw-plicht sinds afgelopen
jaar. Veel van onze vrijwilligers vinden het te professioneel worden en verliezen motivatie, waardoor

we nu een hoge doorstroom hebben. We hebben ook sterke concurrentie van freelancers in deze
markt.
- We willen meer inzetten op grotere naamsbekendheid.

Humanistisch Verbond
- Dit kabinet houdt ons druk bezig. Enerzijds liggen er kansen, zoals voor uitbreiding geestelijke
verzorging. Anderzijds is het een kabinet dat op ethisch gebied zich op de vlakte houdt, bijvoorbeeld
rond abortus en levenseinde. Zelfbeschikking blijkt een ingewikkeld thema voor ze.

Informeel gedeelte
We sluiten de avond af met een lezing door dr. Martien Schreurs, docent filosofie en geschiedenis
van het humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek (zie bijgaande presentatie). Er volgt een
geanimeerd gesprek over het belang van Bildung voor de jongeren van 2019, en of duurzaamheid
daarbij een leidend principe zou moeten zijn. Een gemeenschappelijke ontdekking lijkt te liggen in de
constatering dat jongeren heel bewust zijn van de maatschappelijke problemen die er spelen, maar
dat de last voor het oplossen ervan op individuele schouders ligt. Dit zorgt voor grote druk bij jonge
mensen. Tegelijkertijd moeten we in het oog blijven houden dat het voor jongeren die minder
kansen hebben gekregen anders kan liggen.

Christa Compas bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

