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Alkmaar, 17 januari 2018

Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond,
afdeling Noord-Holland Noord d.d. 30 januari 2018.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen ALV 7 februari 2017
Jaarverslag 2017
Financieel verslag 2017 en begroting 2018
Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie
Bestuurssamenstelling
Rondvraag en sluiting

2. Notulen ALV 7 februari 2017 van het Humanistisch Verbond afdeling
Noord-Holland Noord.
Aanwezig: 19 personen incl. de bestuursleden

1. Opening
Saskia Brouwer heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Maartje Liebregts en
Barbara Zabel van het Landelijk Bureau in Amsterdam. Er is afbericht ontvangen van Niek
van der Veen en Richard en Martha de Jager.
2. Notulen ALV 02-02-2016
De notulen worden zonder verder commentaar goedgekeurd. Saskia merkt op dat we dit
jaar geen middagactiviteit hebben ontwikkeld. Dat is nog een punt van aandacht. Ook zitten
we nu in een andere locatie. Redelijk tot goed, maar voor een vergadering zoals vandaag,
is het licht niet goed genoeg.
3. Jaarverslag 2016
Pam geeft een toelichting op het jaarverslag. Het is een bijzonder jaar geweest. Doordat
Saskia in mei afviel, moesten we het doen met een bestuur van 4 personen. We zijn weinig
bij elkaar geweest, veel zaken zijn via de mail of telefoon geregeld. Toch nog wel de nodige
activiteiten gehad, daar zijn we best trots op. De bezinningsbijeenkomsten, zoals bedacht
door het Landelijk Bureau werkten voor ons niet echt. Vorig jaar nog eens geprobeerd in
Purmerend. Mooie locatie, goede PR en een goede opkomst. Maar de leden die er waren

vonden het ‘te simpel’ en de niet-leden hadden zich heel iets anders voorgesteld. We
hebben toen maar besloten deze bijeenkomsten niet te herhalen.
4. Financieel verslag 2015 en begroting 2016
Volgens Ad is er weinig op te merken over de financiën. Verschillen niet echt van vorige
jaar. In eerste instantie toch de contributieafdracht ontvangen, maar dat bleek, gelet op de
gewijzigde criteria, op een misverstand te berusten, zodat het bedrag teruggestort moest
worden. In principe zijn we helemaal gestopt met het sturen van berichten via de post.
Voor 2017 dus ook niet meer begroot. De cursussen komen helemaal voor rekening van
het Landelijk Bureau. Wij maken kosten voor PR, bijvoorbeeld advertenties.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
De kascontrole is gedaan door Ton en Miny Massar. Zij hebben alles in orde bevonden en
stellen de aanwezigen voor de penningmeester decharge te verlenen. De kascontrole
wordt volgend jaar gedaan door Fred Plooijer, is zijn 2e keer, en door Alida de Vries.
Aangezien de nieuwe penningmeester in Castricum woont, wordt afgesproken volgend jaar
in overleg te treden waar de controle plaatsvindt. Kan eventueel in Alkmaar.
6. Bestuurssamenstelling / aftreden Saskia Brouwer en Ad de Groot/ voordracht Christel
de Wit als penningmeester
De vertrekkende bestuursleden worden toegesproken door Pam en door Maartje Liebregts
van het Landelijk Bureau. Pam benoemt het prettige werken met Saskia waardoor er snel
en efficiënt gewerkt kan worden. Ad is al 18 jaar penningmeester, maar heeft daarnaast
ook nog andere zaken gedaan. Hij doet de website, de mailing, heeft zitting gehad in de
ILPA en in een aantal landelijke commissies. Voor beiden bloemen, een cadeau en een
warm applaus van de aanwezigen.
Christel de Wit vertelt dat zij al contact heeft gehad met Ad om alles te bekijken. In
Amsterdam moet nu de wisseling van penningmeester worden doorgevoerd en tot die tijd
zal Ad nog de betalingen verrichten in samenwerking met Christel. We verwachten dat dit
eind deze maand in orde is. Christel heeft een financiële achtergrond bij de vroegere
Hoogovens. Iedereen is heel blij dat er een nieuwe penningmeester is.
Op de vraag van Saskia aan de aanwezigen of er toch niet iemand tot het bestuur wil
toetreden, steekt volkomen onverwacht Henk Hansler zijn hand op. Hij wil wel voorzitter
worden. Hij vertelt dat hij al lid was van het HV toen hij 17 jaar was en die tijd altijd in
gedachten heeft gehad als heel prettig. Hij vertelt ook iets over zijn achtergrond en dat hij
heel wat bestuurservaring heeft. Aangezien we Henk goed kennen als een betrokken lid en
hij ons, wordt hij per direct benoemd tot voorzitter.
7. Hoe nu verder/activiteitencommissie
Aangezien ons bestuur ineens bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2
leden hoeven we niet te praten over hoe we nu verder moeten. Dat komt goed. De
activiteitencommissie bestaat momenteel uit Niek van der Veen, Anke Kruijssen en Christel
de Wit. Ook nu meldt zich nog een kandidaat namelijk Elly Spijkers. We zouden graag zien
dat er nog 2 leden toetreden in deze commissie, zodat men elkaar goed kan afwisselen. In
het voorjaar zijn nog geen activiteiten gepland, op de wandeling in Purmerend na. Maar de
verwachting is nu dat we in het najaar misschien wel weer een café zullen hebben.

8. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.

3. Jaarverslag 2017 Humanistisch Verbond, afdeling Noord-Holland Noord
Bestuur
Het bestuur van de afdeling bestaat in 2017 uit:
Henk Hansler
- voorzitter
Pam de Groot
- secretaris
Christel de Wit
- penningmeester
Willy Lammens
- lid
Jeroen Adolfs
-lid, (m.n. voor Purmerend)
In 2017 is het bestuur 9 keer bij elkaar gekomen.
Algemeen
 Het is een bijzonder jaar geweest. Na de ledenvergadering hadden we ineens een
volledig bestuur, zie boven, en een activiteitencommissie van 5 personen. Helaas
haakten er al snel 2 commissieleden af, zodat het grootste deel van het najaar
programma is georganiseerd door 3 mensen. Een heel mooi programma overigens en
onze oprechte dank voor de inzet van Niek van der Veen, Elly Spijkers en Christel de
Wit.
 Henk heeft zich namens onze afdeling aangesloten bij de ILPA, Interreligieus en
Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar en de daaruit voortkomende boekenclub.
 Naar de ‘actieve ledendag’ in Utrecht op 18 juni 2017 zijn Henk Hansler, Christel de
Wit, Jeroen Adolfs en Elly Spijkers geweest. Christel had voorafgaand aan deze middag,
een penningmeesteroverleg. Er werd een presentatie gehouden van de cursussen en
andere activiteiten die het Landelijk Bureau heeft ontwikkeld. Een hele leuke, maar
vooral inspirerende dag.
 De Amsterdamse kantoren van Human en het Humanistisch Verbond zijn verhuisd naar
de Majellakerk op het Ambonplein in Amsterdam. Op 24 juni was de opening.
 Op verzoek van het Landelijk bureau zijn Henk, Christel en Jeroen op 16 oktober naar
Amsterdam geweest om te praten over de besteding van de resterende gelden van het
Buishandsfonds. Er is gesproken over gratis cursussen en in het bijzonder
ledenwerving. De plannen, die hieruit voortkomen zijn te lezen in de ‘vooruitblik’.
 Het Landelijk Bureau heeft een workshop georganiseerd over hoe om te gaan met
‘social media’. Henk, Jeroen en Pam zijn daar in november naar toe gegaan. Een 2e
bijeenkomst volgt in februari. We zijn vooral bezig geweest met Facebook. Ton Mol,
die voor ons momenteel Facebook beheert was helaas verhinderd.
 Jeroen en Pam zijn naar de ALV op 25 november 2017 in het museum Beeld en Geluid
in Hilversum geweest. Na de lunch een lezing over duurzaamheid en nog een korte
overdenking betreffende mensenrechten.
 Helaas zijn 2 aangeboden cursussen niet doorgegaan, omdat er niet genoeg
deelnemers waren. Een Introductiecursus in Alkmaar en een cursus Moderne
Levenskunst in Purmerend.
 Ingaande het najaar hebben we de activiteiten zowel in Alkmaar als Purmerend
aangeboden. Bijna hetzelfde programma, maar uitzonderingen zijn mogelijk.

Het aantal leden van de afdeling was per 31-12-16: 542. Per 31-12-17 is het aantal leden
van de afdeling Noord Holland Noord 563.
Groepen in de afdeling
 Gespreksgroep in Alkmaar, bestaande uit 6 personen, die eens per 5 weken
samenkomt.
 Dialooggroep bestaande uit 5 leden die regelmatig bijeenkomt in Wormerveer.
 Groep actieve leden uit Texel die regelmatig samenkomt voor een goed gesprek.
 In de eerste maanden van 2017 is een dialooggroep in Schagen actief geweest, onder
leiding van Peter de Wit.
 Gespreksgroep van 4 personen in Alkmaar.
Activiteiten in 2017
o Dinsdag 7 februari: Algemene ledenvergadering gehouden in Grand Café Koekenbier.
Afscheid van Saskia Brouwer en Ad de Groot. Na de pauze zijn we onder leiding van
Twanneke Dijkstra in groepjes aan de slag gegaan over onze waarden en drijfveren en
wat voor ons belangrijk is. Aansluitend een Nieuwjaarsborrel. Aanwezig: 19 personen
incl. het bestuur en 2 mensen van het Landelijk Bureau.
o Dinsdag 7 maart: Onder leiding van Annet Westering, die een café in december 2016
gaf, geven we hier een vervolg aan. Degenen die zich hiervoor hebben opgegeven
hebben als opdracht een levenspanorama gemaakt. Avond georganiseerd door Jos
Post in de Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar.
o Dinsdag 4 april, 18 april, 2 mei en 16 mei: Cursus ‘Once in a Lifetime’ onder leiding van
Reine Rek. Bijzondere cursus over eindigheid en hoe daar mee om te gaan. Met 12
deelnemers uit heel Noord-Holland. Locatie, Alkmaar Mare Nostrum.
o Zondag 30 april: Stadswandeling in Purmerend. Een leuke wandeling met 13
deelnemers. Aansluitend voor de liefhebber een lunch.
o Maandag 25 september: Humanistisch Café in Grand Café Koekenbier in Alkmaar. De
Toverkracht van vragen, workshop door Anky Floris. 15 bezoekers.
o Zondagmiddag 1 oktober: Humanistisch Café in De Speelzaal in Purmerend. Onder
leiding van Ria Nagel krijgen we een interactieve presentatie over Latifa meditatie en
zijn 7 levenskwaliteiten. Een boeiende middag. Er waren 15 mensen aanwezig.
o Zondagmiddag 22 oktober: Toneel in De Speelzaal in Purmerend. ‘De goede Dood’
uitgevoerd door het Purmerender Stadstoneel. Na afloop discussie met de spelers over
euthanasie en wat dit doet met de naasten van de patiënt. 25 belangstellenden, die
zeer onder de indruk waren.
o Maandag 23 oktober: Humanistisch Café in Grand Café Koekenbier in Alkmaar. Niek
van der Veen met een lezing over Alternatieve Ontwikkelingssamenwerking via de
Nederlandse non-profit organisatie PUM. Een boeiende avond met plaats voor vragen
en dialoog. 19 bezoekers.
o Zondagmiddag 26 november: Toneel in De Speelzaal in Purmerend. Els Buitendijk
speelt ‘Emille Claudel in de schaduw van Rodin’. 23 belangstellenden.
o Dinsdag 28 november: Toneel in Grand Café Koekenbier in Alkmaar. Els Buitendijk
speelt ‘Emille Claudel in de schaduw van Rodin’. Ca. 50 aanwezigen.

Vooruitblik
Het activiteitenprogramma voor het voorjaar is helemaal af en ziet er weer goed uit. Onze
aandacht zal het komende jaar vooral uitgaan naar ledenwerving. Er zal daartoe gestart
worden met een door Peter de Wit ontwikkelde workshop ‘humanisme, wat is dat’. We
hopen deze gratis workshop aan te bieden in verschillende plaatsen in Noord Holland.
De bedoeling is de drempel om kennis te maken met het Humanistisch Verbond
aanmerkelijk te verlagen.
Getracht zal worden nieuwe en/of bestaande leden te werven om activiteiten/cafés te
faciliteren in nieuwe kernen, zoals bv. Schagen, Hoorn, Enkhuizen etc. Dit naar voorbeeld
van hoe het nu in Purmerend gaat. Een effectievere inzet van o.a. sociale media,
ondersteund met eventuele advertenties en flyers is dringend nodig. Om bovenstaande
plannen te realiseren is het wenselijk, zo niet noodzakelijk om een nieuwe commissie op
te richten die een en ander begeleidt en tevens een langere termijn strategie formuleert.
In het kader van verbinden zal meer aandacht gegeven moeten worden aan wat er leeft
onder de jongere generatie (bv. 40 tot 60) in relatie tot maatschappij, levensbeschouwing
en sociale verantwoordelijkheid. Dit om de kloof tussen verleden en toekomst te
overbruggen.

4. Financieel verslag 2017

Ook dit jaar heeft de afdeling Noord-Holland Noord geen contributie-afdracht
ontvangen van het Landelijk Bureau. Dit is conform de gewijzigde regels; ingegaan per
2016. Op grond van ons ledenaantal (521) zouden we € 5.705,00 ontvangen, maar
omdat ons eigen vermogen meer is dan € 9.869,00 het toegestane bedrag (zijnde 1,5
keer de gemiddelde exploitatiekosten van de twee voorafgaande jaren) ontvangen we
niets. Voor 2018 zitten we er ook nog boven. Het toegestane eigen vermogen is dan
€ 12.386,00 terwijl er € 13.717,00 op de balans staat.
Vanaf 2019 zijn we ‘genoeg’ ingeteerd op ons eigen vermogen en ontvangen we weer
contributie-afdracht.
Wat betreft het legaat BHF dat op de balans staat: daar heeft het bestuur een
bestedingsplan voor opgesteld. Dit op verzoek van het Landelijk Bureau. Onze plannen
hiervoor zijn te lezen in de ‘vooruitblik’ zoals hierboven beschreven.

5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie

De kascontrolecommissie, bestaande uit Alida de Vries en Fred Plooijer, heeft de
administratie 2017 gecontroleerd en zal op de vergadering verslag doen en mogelijk de
penningmeester decharge verlenen.

6. Bestuurssamenstelling
7. Rondvraag

