
 

Notulen 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

dinsdag 24 november 2020 

 

Aanwezig: Christa Compas (Humanistisch Verbond, voorzitter vergadering), Joke van Saane 

(Universiteit voor Humanistiek), Kim Schwartz (Vereniging Humanitas), Willemien van Aalst (Human), 

Jan van Oudenaarden (HVO Primair), Bert Deliën (Humanitas onder Dak), Frank van der Linde 

(Humanitas DMH), Marjolein Smith (Humanitas Inkomensbeheer), Marco Oostdijk (De Vrijplaats), 

Wies Houweling (Vrijzinnigen NL), Jan Zwart (Apostolisch Genootschap), Bert Wiegman (Apostolisch 

Genootschap), Leon Benders (kascommissie), Clemens de Waal (kascommissie), Sander van Reedt 

Dortland (Huis van Erasmus), Marion van den Kroonenberg (Humanistische Uitvaartbegeleiding), 

Cafer Gül (Alevitische vereniging Hak Der), Zeynep Cimtay (Alevitische vereniging Hak Der), Mark Bos 

(Humanistische Alliantie), Linda Vis (Humanistische Alliantie), Fleur Bosch (Humanitisch Verbond, 

verslaglegging).  

Aangemeld maar afwezig (o.a. wegens technische problemen): Gerjos Hengelaar (Humanistisch 

Thuisfront), Frans van den Broek (De Einder), Anke Polak (Humanistisch Vredesberaad), Gijsbert van 

Herk (Stichting Humanitas)  

Afwezig met afmelding: Edwin Huizing (Hivos), Ad Huijsmans (Humankind), Nick de Vries 

(Nederlandse Culturele Sportbond), Han Sie Dhian Ho (Vrije gemeente van religieus humanisten 

Oost-Nederland),  

Afwezig zonder afmelding: Stichting Waardenwerk, Centrum Kinderfilosofie Nederland, Jannes van 

der Sleedenhuis, Woonzorgcentrum Erasmus, Woonzorgcentrum de Polbeek, HSHB (voorheen: 

humanistische stichting voor huisvesting bejaarden).  

 

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen (20.00-20.05)  

Christa heet allen welkom op deze eerste virtuele ALV van de Humanistische Alliantie.  

Er zijn drie nieuwe leden sinds dit jaar: Het Apostolisch Genootschap, Vrijzinnigen NL en Stichting 

Humanitas Rotterdam. Fijn dat ze zich kunnen voorstellen. Helaas is Gijsbert van Herk nu niet 

aanwezig. Met hen samen is dit jaar een mooie alliantie-samenwerking ontstaan in de vorm van een 

manifest rond menswaardige zorg in corona-tijd. 

Vanuit het Vredesberaad helaas het bericht dat in de zomer Paul Kuiper is overleden. Het 

alliantiebestuur heeft destijds haar medeleven betuigd.  

De agenda wordt vastgesteld. 

 



2. Nieuwsronde organisaties: ter kennisgeving (20.05-20.25)  

Het Apostolisch Genootschap 

Jan Zwart (vice-voorzitter) en Bert Wiegmans (voorzitter) stellen zich voor. Tijd geleden gesprek 

gehad met Christa en Kim. Al enige tijd contact met enige van de HA. Na eerste kennismaking jaren 

geleden, heeft onze samenwerking stil gelegen, maar zijn nu weer tot een gesprek, uitwisseling en 

aansluiting gekomen. Daar zijn we heel blij mee.  

Het Apostolisch Genootschap is een plek voor religieus-humanistische zingeving en levenskunst met 

zo’n 14.000 leden en sympathisanten.  

Er is net een nieuwe boek verschenen: ‘Leven in Liefde’. Met inspiraties voor elke dag het komende 

jaar. We zullen een aantal exemplaren delen met de leden van de Alliantie.  

Vrijzinningen Nederland 

Wies Houweling (algemeen secretaris): We zijn bezig met de vraag ‘Hoe kan je nog religieus zijn in 

deze samenleving?’. We zijn een landelijke vereniging met 40 kleine afdelingen. Die kunnen niet 

meer bij elkaar komen, dat is lastig. We hadden dit jaar ons 150 jarig jubileum, dat we helaas niet 

hebben kunnen vieren zoals we dat graag wilden. Maar we verzinnen nieuwe vormen.  

Hakder Federatie van Alevitische gemeenschap Nederland. 

Cafer Gül en Zeynep Cimtay zijn samen medevoorzitter. We zijn nog steeds bezig met de 

reorganisatie, door corona duurt het iets langer dan verwacht. Zoveel mogelijk bij mensen langs 

kunnen gaan als vereniging. Op dit moment voor Turkije (aardbevingen) aan het collecteren. Ook 

vieren we binnenkort ons 30-jarig jubileum. En 2021 is binnen Enesco is uitgeroepen om over 

alevitische geleerden Hâce Bektaş Veli  en Yunus Emre uitleg te geven. Dit zal Turkije als kans 

aangrijpen om alevieten nog meer te onderdrukken.  

Universiteit voor Humanistiek 

Joke van Saane (rector college van bestuur). Het gaat goed. Net als andere uni’s last van corona. 

Maar op locatie is soms mogelijk, meeste online. Ook tijd om nieuwe plannen te maken zoals een 

nieuwe master burgerschap en identiteit. Geen bijzonderheden verder. 

Humanitas DMH 

Frank van der Linden (bestuurder). Het gaat goed. Wel problemen door corona, maar niet al te veel. 

We zijn druk bezig met pogingen een nog grotere groep mensen helpen die moeite hebben om mee 

te komen in de maatschappij. Ook bijvoorbeeld met nieuwe projecten rond inclusie en onderwijs, 

om ervoor te zorgen dat jongeren met een licht-verstandelijke beperking niet vroegtijdig uitvallen. 

Ook binnen de alliantie zal dit thema met andere organisaties opgepakt worden. 

HVO Primair 

Jan van Oudenaarden (directeur). We verzorgen Humanistische Vormingsonderwijs voor zo’n 30.000 

kinderen. Binnenkort verwelkomen we ook de eerste docent uit het apostolisch genootschap. Het 

gaat op zich goed, er is veel behoefte. We hebben wel een tekort aan docenten. Daarnaast zoeken 

we ook naar goede samenwerkingen met de andere partners, zo is er sinds kort ook Joods 

vormingsonderwijs bijgekomen. Komend jaar komt er een nieuwe directeur.  

Vereniging Humanitas 

Kim Schwartz (adjunct directeur bedrijfsvoering). We zijn bezig met een nieuwe richting en strategie, 

waarbij we ons sterk positioneren als vrijwilligersvereniging. Meer geleidelijke shift naar welzijn. Met 

VWS leuke gesprekken waar initiatieven en geld uitkomt. Verder blijven het spannende/onzekere 

tijden en financiën staan onder druk. Dit jaar ook ons 75 jarig jubileum minder kunnen vieren dan 



gewild. Gelukkig straks een beetje meeliften met het jubileum van het HV (en de bredere 

humanistische beweging), dat ook gevierd wordt, op 6 februari 2021.  

 

De Vrijplaats 

Marco Oostdijk (vrijwilliger): We zijn een kleine club met mensen die zich bezig houden met het 

raakvlak tussen humanisme en spiritualiteit/religiositeit. Binnen de alliantie actief in de werkgroep 

religieus humanisme, waarvoor ik een essay heb geschreven over corona als waardencrisis. De crisis 

laat volgens mij zien dat er andere humanistische waarden opdoemen, zoals verbondenheid en 

duurzaamheid. Hiermee gaan we gezamenlijk gespreksactiviteiten opzetten rond de ‘lessen van 

corona’. Hiervoor nodigen we een ieder straks van harte uit. 

Humanistische Uitvaarbegeleiding 

Marion van der Kroonberg (voorzitter). Het is nu niet makkelijk nu voor onze organisatie. Moeilijk 

om dienstverlening uit te voeren. Ook te maken met dat vrijwilligers niet willen komen, etc. We zijn 

bezig met het maken van nieuwe beleidsplannen. 

Humanitas Inkomensbeheer 

Marjolein Smith: Het gaat goed als organisatie, niet veel last van corona. Wel missen persoonlijk 

contact met cliënten. Zoeken naar nieuwe manieren om dit contact te behouden. Verder bezig 

binnen de alliantie met andere partijen om samen te werken op het onderwerp ‘schulden’.  

Huis van Erasmus 

Sander van Reedt Dortland: We zijn al een tijd lid, maar nu voor het eerst sinds enige tijd bij de ALV. 

We houden ons bezig met het verspreiden van het gedachtegoed van Erasmus, met name in het 

onderwijs. We werken landelijk, met name nu met een lesprogramma burgerschap. Paar scholen al 

mee bezig, en we ontwikkelen nog nieuwe modules.  

Human 

Willemien van Aalst (directeur en hoofdredacteur). Grote serie 30 november “Klassen” over 

kansengelijkheid in het onderwijs. Komt groot impact programma achteraan. Spannende periode, 

erop of eronder. Het is van groot belang dat we dit jaar de 50.000 ledengrens behouden.  

Linda Vis: werk voor de alliantie als event-manager (summerschool, mag het licht aan festival, 

alliantie academie). Daarnaast ben ik programma manager voor inspiratie voor het leven bij het HV. 

Humanitas Onder Dak 

Bert Deliën (bestuurder): Corona is lastig voor ons, maar ook een kans geweest. Daklozen moeten 

24/7 een dak boven het hoofd krijgen ivm quarantaine. Er zijn mooie nieuwe oplossingen ontstaan, 

waarbij mensen zelfs een privékamer hebben, in plaats van de bekende slaapzalen. Slecht 

toegankelijk woningmarkt, daar richten we ook op. Inclusie is een belangrijk thema, o.a. met een 

programma om dakloosheid te voorkomen.  

Humanistisch Verbond 

Christa Compas (directeur): Drie bestuursleden hebben afscheid genomen, de voorzitter Boris van 

der Ham, penningmeester Leon Benders en secretaris Joost van Katwijk. Tijdens de ALV op 21/11 is 

Mardjan Seighali gekozen als nieuwe voorzitter.   

Volgend jaar 75-jarig jubileum met een evenement op 6 februari. Behalve het HV vieren we vooral 

ook de brede humanistische beweging vieren. Aandacht naar het thema ‘vrijheid’ in het kader van 

de verkiezingen.  



 

 

 

3. Huidige bestuurssamenstelling: ter instemming (20.25-20.30)  

We vragen om in te stemmen met een nieuwe termijn van 3 jaar voor Christa Compas als voorzitter 

en Edwin Huizing als algemeen bestuurslid. Edwin had vorig jaar had moeten worden herbenoemd, 

dat is helaas toen aan ons ontschoten.  

Ook de termijn van Jan van Oudenaarden loopt af. Dat doen we nu niet i.v.m. zijn aanstaande 

vertrek. 

Besluit: iedereen stemt in met het voorstel.  

 

4. Benoemen kascommissie: ter instemming (20.30-20.35)  

We vragen om in te stemmen met het benoemen van Clemens de Waal en Leon Benders als leden 

van de kascommissie. Ze stellen zichzelf kort even voor.  

Besluit: iedereen stemt in met het voorstel. 

 

5. Notulen ALV 2019: ter vaststelling (20.35-20.45) 

Geen opmerkingen.  

De notulen zijn vastgesteld. 

 

 6. Jaarrekening 2019 incl. bevindingen kascommissie: ter vaststelling en decharge (20.45-20.55)  

De kascommissie ligt haar bevinden toe. 

Het is een vrij beperkte jaarrekening. Alles zag er goed uit. We hebben een adviezen gegeven om het 

volgend jaar beter te doen. Daar zijn er al een paar van doorgevoerd inmiddels. 

Kim ligt de jaarrekening toe. Het is overzichtelijk. We zijn een gezonde vereniging. Genoeg vermogen 

om mooie dingen te organiseren samen. Klein positief resultaat. Op verzoek van de kascommissie nu 

ook een risicoparagraaf toegevoegd welke risico’s we lopen als alliantie.  

Besluit: de jaarrekening wordt vastgesteld en het bestuur wordt decharge verleend. 

 

7. Terugblik 2020 en Jaarplan 2021: ter instemming (20.55-21.05)  

Mark geeft een korte toelichting bij de terugblik. Belangrijkste impact corona is de summerschool 

die niet door kon gaan. Dat is nu in goed overleg met bestuur en organiserende partijen een online 

winterschool geworden op 25 februari.  

3 nieuwe leden, heel mooi. Ook een mooi jaar geweest om te zien wat we al hebben aan 

verbindingen en daar de kracht van laten zien. 



Wat betekent dit voor volgend jaar: ‘winter school’ is een belangrijke en het ‘mag het licht aan 

festival’. Bewust dat crisis ons bezig zal houden, toch een optimistisch plan gemaakt, ervan 

uitgaande dat we rond de zomer zeker weer bij elkaar kunnen komen. Aantal andere activiteiten 

kunnen we online doen, zoals de academie. Wat er ook uit de crisis is voortgekomen: Communicatie 

medewerkers hebben elkaar ook kunnen vinden voor ideeën. 

Verder denken we aan nieuw aanbod, een cursus humanisme speciaal voor professionals uit de 

alliantie. Hier is regelmatig behoefte aan geuit.  

Linda geeft meer uitleg over de winterschool op 25 feb 2021. Van 14 tot 17. Hij is onderdeel van een 

drie-traps traject over kansenongelijkheid. Een tweetal meetings zijn al geweest, workshops over 

welke vragen er spelen rondom thema kansengelijkheid. Die vragen worden in de winterschool 

uitgewerkt en onderzocht. Denk aan ‘hoe krijgen we meer diversiteit in onze organisaties?’ en ‘hoe 

vinden we een goede balans tussen eigen regie van cliënten en het bieden van een uitgestoken 

hand?’ en nog veel andere. 

Frank van der Linden vult aan: Er is ook al enige tijd een Akropolis beraad. Dat is een overleg op basis 

van een soort ‘Moral contract’ over de vragen hoe beschermen wij de naam Humanitas, en hoe 

geven we inhoud hieraan? We zouden de werkgroep graag meer aan laten sluiten bij de Alliantie en 

over een aantal zaken in breder verband spreken.  

Dit wordt door een aantal partijen omarmd.  

Besluit: iedereen stemt in met het jaarplan. 

 

 

8. Begroting 2021: ter vaststelling (21.05-21.15)  

Kim licht toe: We gaan iets meer uitgeven aan activiteiten dan andere jaren. Dingen schuiven door 

en er zijn een paar wijzigingen in de contributie. We sluiten met een klein tekort, maar dat 

zccepteren we ieder jaar dat het ‘mag het licht aan festival’ wordt georganiseerd.  

Besluit: iedereen stemt in met de begroting 

 

9. Presentatie nieuwe website: ter kennisgeving (21.15-21.25)  

Mark brengt de nieuwe website en de nieuwe huisstijl in beeld. Er wordt positief op gereageerd. 

Met dank aan Willemien voor het meedenken. 

 

10. Rondvraag (21.25-21.30)  

Een aantal opmerkingen bij de rondvraag zijn meegenomen in het verslag bij agendapunt 2 

‘nieuwsronde’. 

Christa sluit om 21.15 uur de vergadering. 

 

 


