
 
Laurens ten Kate: 
Filosoof en religiewetenschapper is per 1 augustus 2015 benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religieus gedachtegoed en 
Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek.  
Paul Rasor: 
Hij was directeur van het Center for the Study of Religious Freedom 
van het Virginia Wesleyan College in de VS en als jurist en theoloog 
meer dan 25 jaar hoogleraar rechten en religiewetenschappen. 
Daarnaast is hij predikant bij de Unitarians Universalists (UUA). 
 

Workshop 4 Leren van innoveren 
Van 10.45 – 12.00 en van 12.45 – 14.00 uur 
 

In 2014 heeft de landelijke vereniging € 100.000  vrij gesteld voor 
innovatieprojecten. Tot nu toe zijn er 30 projecten ingediend 
waarvan er 24 gehonoreerd zijn.  
De innovatiewerkgroep beoordeelde de projecten op: innovatie, 
vernieuwing en samenwerking met andere organisaties. Op de AV in 
2014 in Amersfoort waren er korte verslagen van Bennekom, 
Harderwijk en Oost-Twente. Veel projecten lopen nog en in maart 
2015 wordt het hele proces geëvalueerd.  
De afdelingen Bennekom, Tholen en Schiedam vertellen in deze 
workshop over de opzet en het verloop van hun innovatieproject. Er 
is ruim de gelegenheid om vragen te stellen.  
 
Bennekom : 
 ‘De deuren open, het vervolg’  door Henri Stroband 
 
Tholen:   
‘Kunstkamer’ door  Mieke Greve 
 
Schiedam:  
‘Je-never can tell’ door Ivo de Jong 
 

Programma workshops 

AV 21 november 2015  

Ter inspiratie en ontmoeting  

 

U kunt 2 x een workshop volgen. Geef uw voorkeur aan 

bij uw aanmelding. 

 
Workshop 1 Gesprek met bestuur over de agenda 
Van 10.45 – 12.00 en van 12.45 – 14.00 uur 
 

In deze workshop worden de beleids- en bestuurstukken met het 
landelijk bestuur doorgesproken aan de hand van onderstaande 
agenda doorgesproken. U kunt uw opmerkingen en vragen kwijt, aan 
elkaar en aan de bestuursleden. Samen zijn wij in gesprek over onze 
vereniging nu en in de toekomst. 
 
Agenda: 
 
A. Verslagen (10 min.)  
2.  Jaarverslag 2014-2015 
 
B. Financiën (20 min.)  
De financiële stukken zijn al uitgebreid besproken in de voorzitters- 
en penningmeestersvergadering op 24 oktober jl. U krijgt ook hier de 
gelegenheid uw vragen en opmerkingen te plaatsen.  
 
1. Rekening en verantwoording over het verenigingsjaar 2014-2015 

1.a Verslag van de Financiële Commissie 
1.b Voorstel resultaatbestemming, goedkeuring jaarrekening 
en decharge van het bestuur (art. 17.4) 
 

2. Begroting voor het verenigingsjaar 2015-2016 



2.a Voorstel reservering nieuw beleid à € 60.000 en 
vaststelling van de begroting (art. 17.4) 

 
Goedkeuring van de jaarrekening en begroting gebeurt in de 
vergadering 
 
C. Beleid (20 min.) 
1. Vaststelling herziene Centrale Regeling  
De Centrale Regeling is uitgebreid besproken in de regionale 
bijeenkomsten en op de huishoudelijke vergadering van het convent. 
In de bijlage ziet u een overzicht van de gemaakte opmerkingen en 
de verwerking. U krijgt ook hier de gelegenheid uw vragen en 
opmerkingen te plaatsen.  
Vaststellen gebeurt in de vergadering 
 
D. Afdelingen (20 min.) 
1. Informatie uitwisseling 

 
Workshop 2 Voor meer communicatie en PR 
Van 10.45 – 12.00 en van 12.45 – 14.00 
 
In deze workshop maakt u kennis met Jorien van Maanen, onze 
nieuwe medewerker communicatie.  
Deze workshop gaat over websites en social media. In deze 
interactieve workshop bekijken we met elkaar een aantal websites 
van afdelingen. 
 
- Wat vinden we goed en wat is voor verbetering vatbaar?  
- Welke mogelijkheden zijn er om uw website meer de uitstraling te 
geven en aan te sluiten op de landelijke website?  
- Zijn Twitter en Facebook een aanvulling of alternatief voor uw 
website? Hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen.  
 
In elke bijeenkomst kunnen 3 afdelingen met hun website aan bod 
komen. Wilt u die afdeling zijn, meldt u dat bij 
bureau@vrijzinnigen.nl.  

U gaat naar huis met een aantal tips waar u mee aan de slag kunt 
gaan. U kunt luisteren en vragen stellen bij de tips die andere 
afdelingen krijgen.  
Vragen die tijdens deze workshop niet of onvoldoende aanbod 
komen inventariseren wij en daar komen wij op terug.  

 
Workshop 3 De mens als vraag, de vraag naar de mens 
Van 10.45 – 12.00 en van 12.45 - 14.00 uur 
 
Mensen inspireren en versterken  Vrijzinnigheid in Nederland en 
Wereldwijd. Een gesprek tussen Laurens ten Kate en Paul Rasor. 
 

Internationale uitgangspunten 

1.  De wezenlijk waarde en waardigheid van ieder mens. 

2.  Gerechtigheid, gelijkwaardigheid en compassie in menselijke 

relaties. 

3.  De acceptatie van elkaar en de aanmoediging tot spirituele 

groei in onze gemeenten 

4.  Een vrij en verantwoordelijk zoeken naar waarheid en zin. 

5.  Gewetensvrijheid en het gebruik van het democratische 

proces binnen onze vereniging en de samenleving.  

6.  Als ideaal een wereldgemeenschap met vrede, vrijheid en 

gerechtigheid voor allen. 

7. Het besef dat wij deel uitmaken van een samenhangend, 

onderling afhankelijk web van alle bestaan.  

Vertaling van wereldwijde 7  unitarian universalist principles  

 
Hoe sluit dat aan? Wat hebben we aan elkaar? Er is gelegenheid tot 
het stellen van vragen. U kunt uw vragen van tevoren in sturen, tot 
15 november via bureau@vrijzinnigen.nl zodat er een keuze gemaakt 
kan worden en het gesprek goed voorbereid is.  
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