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Algemeen
In het afgelopen seizoen zijn de voorgenomen activiteiten 
succesvol uitgevoerd. Hoogtepunten waren de goedbe-
zochte en levendige bijeenkomsten van de Banningleer-
gang, de najaarsbijeenkomst van de Banning Werkgemeen-
schap en de onthulling van een plaquette voor Willem Ban-
ning in Makkum. 
De naam van de vereniging Zingeving.net is veranderd naar
Banning Vereniging voor levensovertuiging, religie en soci-
aaldemocratie.
De website en Tijd&Taak zijn vernieuwd en er is een elek-
tronische nieuwsbrief ingesteld.
Het bestuur besteedde uitvoerig aandacht aan de Stichting 
Vrijburg en in het verlengde daarvan aan de Rode Hoed in 
verband met de economische crisis. 
De vereniging heeft de Anbi-status.

Bestuur
Het bestuur vergaderde zes maal: op 20 juni, 15 oktober, 12
december 2013 en op 16 januari, 30 januari en 14 april 
2014.
Het bestuur hield twee heidagen met vertegenwoordigers 
uit verschillende geledingen van de vereniging op 11 okto-
ber en 22 november 2013
Het bestuur bestond uit Mijnke Bosman (voorzitter), Jochen 
Geraedts, Maarten de Groot (penningmeester), Mariska 
Heijs, Jeroen Muller en Jan Seeleman. Herman Noordegraaf 
en Marleen Barth werden op de extra ALV van 23 januari 
2014 gekozen in het bestuur.
Naomi Woltring was ambtelijk secretaris.

Ledental
Het ledental van de Vereniging daalde met netto twaalf le-
den en staat nu op 166 leden. Reden van opzegging is ou-
derdom, sterfte en “te weinig waar voor hun contributie krij-
gen”. Leden die de contributie niet betalen worden bena-
derd met de vraag wat daarvan de oorzaak is. Soms leidt 
dat tot opzegging of uitschrijving, ook als geen contact 
meer kan worden gelegd. De enkele nieuwe leden die wer-
den ingeschreven, kunnen de teruggang niet keren.
Sinds 2013 is het mogelijk om donateur van de Banning 
Vereniging te worden. Daar was vraag naar onder deelne-
mers  aan activiteiten die niet religieus zijn, maar wel onze 
activiteiten willen ondersteunen. Donateurs hebben geen 
stemrecht op de ALV, maar ontvangen (vanaf een donatie 
van 10 euro) wel Tijd&Taak. Er zijn inmiddels vier donateurs.
Het aantal belangstellenden staat nu op 483. Dat zijn men-
sen die aan activiteiten meedoen of hebben meegedaan. Er 
is bij deze categorie weinig belangstelling om lid te worden
van de vereniging, al geeft men over het algemeen aan wel 
op de hoogte te willen zijn van onze activiteiten. Vanaf de 
tweede helft van 2014 worden zij op de hoogte gehouden 
met een elektronische nieuwsbrief. Tijd&Taak is voor leden, 
donateurs en relaties.
Het aantal relaties staat op 121.

Stichting Vrijburg en de Rode Hoed
De stichting Vrijburg beheert als zelfstandige stichting het 
vermogen van de Vereniging, dat hoofdzakelijk bestaat uit 
het Rode Hoed-pand. De stichting steunt met de opbrengst
van het vermogen de activiteiten van de Vereniging en on-
dersteunt activiteiten van Rode Hoed. Ook heeft het tot 
taak het in stand houden van de Rode Hoed als monument.

De ambtelijk secretaris woonde de bestuursvergadering van
de Stichting Vrijburg bij en rapporteerde daarover in het 
bestuur. In de loop van 2013 is ook bestuurslid Jochen Ge-
raedts uitgenodigd voor de vergadering van Stichting Vrij-
burg vanwege zijn expertise op het gebied van religieus 
vastgoed.
Opnieuw heeft de Stichting Vrijburg zich het afgelopen sei-
zoen intensief beziggehouden met de exploitatiemogelijk-
heden van de Rode Hoed. Wegens de conjunctuur waren 
eerder flinke bezuinigingen aangebracht, waardoor de Rode
Hoed ondanks de moeilijke economische omstandigheden 
kan blijven functioneren.
Het verenigingsbestuur sprak uitvoerig met de directeur 
van de Rode Hoed, Ton van Brussel, over de programme-
ring en de verbondenheid tussen vereniging en Rode Hoed.
Jaarlijks zal dit gesprek worden gehouden.

Samenwerking met de Vereniging Woodbrookers
De samenwerking met de Vereniging Woodbrookers komt 
tot uiting in betrokkenheid van deze vereniging bij de Ban-
ningprijs, waarvoor zij een jurylid levert, en bij de Banning-
leergang, waarvoor zij een lid van het curatorium levert.

Banningprijs
Het thema voor de Banningprijs 2014 luidde: ‘De zin van 
Europa’. De jury bestond uit Ko Colijn (voorzitter), Menno 
Hurenkamp (hoofdredacteur S&D), Kirsten Meijer (internati-
onaal secretaris PvdA), Matthijs Nijboer (Woodbrookers), 
Wimar Bolhuis (winnaar Banningprijs 2012), Kees Waag-
meester (voormalig secretaris Zingeving.net), Naomi Wol-
tring (uitvoerend secretaris Banning Vereniging).

Banningleergang
Voor de Banningleergang van najaar van 2013, die ging 
over Crisis en democratie in Europa. Het sociaaldemocrati-
sche antwoord, schreven zich vijftig cursisten in, het meren-
deel jongeren. De leergang bestaat uit vier avonden en 
wordt in het centrum van Utrecht gehouden en is bestemd 
voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de waardenontwik-
keling van de sociaal-democratische beweging. De PvdA 
heeft de leergang erkend als onderdeel van haar scholings-
programma.
De leergang wordt geleid door een curatorium waarin zit-
ting hebben: Herman Noordegraaf ( voorzitter), Cees Otto 
(namens de Woodbrookers), Naomi Woltring (die op de 
avonden als moderator optreedt) en Johan van Workum. In 
januari 2014 heeft het bestuur van de Banning Vereniging / 
Zingeving.net Ilse Raaijmakers op voordracht van het cura-
torium benoemd als curatoriumlid.
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De vier avonden werden resp. verzorgd door Rob Hartmans,
Thomas Decreus, Frits Boterman en Paul Kalma. In een eva-
luatie gaven de cursisten een hoge waardering voor de do-
centen en de organisatie; tussen de 7,8 en de 8,6.

Twee deelnemers van de Banningleergang organiseren op 
eigen initiatief en met ondersteuning van de secretaris een 
vervolg op de leergang: de Banningverdiepingsavonden. 
Deze vinden/vonden plaats in het voorjaar van 2014.

Trefpunt PvdA en Levensovertuiging
Het interlevensbeschouwelijke Trefpunt PvdA en Levens-
overtuiging is formeel een werkgroep van de PvdA, waarvan
het secretariaat vanaf de oprichting in 1980 wordt verzorgd 
door de vereniging. Voorzitter is Herman Noordegraaf. 
Trefpunt heeft 25 actieve leden en zestig belangstellenden 
die incidenteel een vergadering bezoeken. Aan de reguliere 
bijeenkomsten nemen steeds tien tot vijftien leden deel.

Trefpunt vergaderde afgelopen seizoen in 2013 op 9 sep-
tember (over Israël en Palestina), 26 september (over artikel 
23 GW), en 25 november (over het Europese verkiezings-
programma en illegaliteit) en in 2014 op 23 januari (over 
het rapport van de commissie Melkert) en 13 februari (be-
zoek aan de Tweede Kamer). Twee bijeenkomsten van Tref-
punt waren publieksbijeenkomsten waarvoor een breed 
PvdA-publiek werd uitgenodigd: de bijeenkomst over Israël 
en Palestina en die over het rapport van de commissie Mel-
kert.

Trefpunt schreef brieven aan de Kamerleden Loes Ypma 
(over artikel 23 GW) en Marit Maij (over asielbeleid) en een 
delegatie van Trefpuntleden sprak met deze Kamerleden 
over de brieven.

Op het PvdA-congres in Breda verzorgde Trefpunt een 
workshop over de waarden in het rapport van de commis-
sie-Melkert, sprak zich uit voor de kandidatuur van Tref-
puntlid Egbert de Vries voor het partijbestuur en sprak in 
tijdens de discussie over het rapport van de commissie Mel-
kert.

Op de politieke ledenraad van 8 mei werd een motie van 
Trefpunt over het rapport van de commissie-Melkert aange-
nomen.

Internationale Liga van Religieus Socialisten
De vereniging is lid van de Internationale Liga van Religieus
Socialisten (ILRS) en wordt daarin vertegenwoordigd door 
Trefpunt. Leden zijn groepen die in de meeste gevallen ver-
bonden zijn met de sociaaldemocratische partij in hun land.
Johan van Workum is penningmeester van de ILRS. Hij 
woonde de bestuursvergadering bij in Madrid. Johan van 
Workum deed daarvan verslag in Tijd&Taak.

Banning Werkgemeenschap voor de PvdA
Doelstelling van de Banning Werkgemeenschap is bezin-
ning op en verdieping van (politieke) theorie, visie en prak-
tijk ten behoeve van de sociaaldemocratie in Nederland 
vanuit de christelijke geloofstraditie. Ze streeft er naar de 
resultaten hiervan zo breed mogelijk te verspreiden, aller-
eerst onder leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders 
van de PvdA en andere progressieve partijen.

Het bestuur is als volgt samengesteld: Marleen Barth (voor-
zitter), Jone Bos, Mariska Heijs, Veronica de Lange, Herman 
Noordegraaf, Leo Steinhauzer, Johan van Workum en Nao-
mi Woltring (secretaris). 

Het thema van 2013, ‘Zingeving in het onderwijs/op het 
werk', werd op de najaarsbijeenkomst afgesloten met inlei-
dingen van Ton Heerts, Esther-Mirjam Sent, Marieke 
Grondstra en Ranfar Kouwijzer.

Tijdens de bestuursvergadering van de BWG en tijdens de 
ALV van 11 januari 2014 werd besloten dat de Banning 
Werkgemeenschap in zijn huidige vorm wordt opgeheven 
en door zal gaan als werkgroep van de nieuwe Banning Ver-
eniging met een oecumenisch christelijke grondslag. (Offici-
eel was de Banning Werkgemeenschap al een werkgroep 
van de vereniging, maar die fusie werd door de betrokke-
nen niet zo beleefd.)

Tijd&Taak-groep
In de jaren tachtig van de vorige eeuw stimuleerde het ver-
enigingsbestuur de vorming van regionale gespreksgroe-
pen rond het eigen tweewekelijkse blad Tijd & Taak. Van de
vijf gespreksgroepen die ontstonden draait die voor Den 
Haag en omstreken nog steeds, na een aantal jaren als 
“Roodkoper-gespreksgroep” nu weer als “Tijd&Taak ge-
spreksgroep”. Veel deelnemers van het eerste uur zijn in-
middels overleden of vanwege leeftijd gestopt, maar er is 
ook regelmatig nieuwe aanwas, zoals eind 2012 toen alle 
verenigingsleden in Den Haag en omliggende gemeenten 
zijn aangeschreven om te wijzen op het bestaan van de ge-
spreksgroep. De groep telt de laatste jaren acht tot tien 
deelnemers en komt ongeveer elke zes weken bijeen bij een
van de leden in Delft. Het onderwerp wordt tevoren samen 
bepaald, meestal een artikel uit Tijd&Taak, maar ook wel uit
een krant of het blad ‘De Nieuwe Liefde’, of een notitie voor
Trefpunt of Banningwerkgemeenshap. Doorgaans bereidt 
een van de leden de avond voor met een voorzet of stellin-
gen. De meeste gespreksgroepleden nemen ook deel aan 
andere activiteiten van de vereniging.
In Delft wordt thans een Tijd&Taak-groep opgestart. In 
Twente is dat geprobeerd, maar dat is niet gelukt.

Publiciteit
 Tijd&Taak verscheen in oktober 2013 en in april 
2014. Tijd&Taak werd toegestuurd aan leden, belangstel-
lenden en aan relaties en perscontacten en werd als voor-
lichtingsmateriaal gebruikt op eigen bijeenkomsten, PvdA 
congressen en dergelijke. De oplage bedroeg 800. Het ma-
teriaal dat in Tijd&Taak werd gepubliceerd werd zoveel mo-
gelijk ook op de website van de vereniging gezet.
 De vormgeving en inhoud van Tijd&Taak is in het 
voorjaar van 2014 vernieuwd.
 Er is een e-mailnieuwsbrief ontworpen. Deze zal 
maximaal 6 keer per jaar verschijnen, ongeveer eens per 
twee maanden.
 Begin 2014 is een nieuwe website ontworpen en ge-
vuld. Het archief van Zingeving.net is op deze site onderge-
bracht.
 Voor de Banning Verenigingen zijn profielen / pagi-
na's op Twitter, Facebook en LinkedIn aangemaakt.
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 Activiteiten worden zoveel mogelijk aangekondigd 
via digitale nieuwsbrieven (Banning Vereniging, Rode Hoed 
en PvdA), websites en webagenda’s. Leden zonder e-mail-
adres worden per brief uitgenodigd deel te nemen aan acti-
viteiten.

Media-aandacht
 Naomi Woltring vertelde op 6 oktober 2013 op Ra-
dio FunX over de Banningprijs
 Herman Noordegraaf schreef voor S&D  6/2013 het 
artikel “Gelovigen in de politiek”. 
 Naomi Woltring schreef voor S&D  1/2014 het arti-
kel “Neoliberalisme in drie bedrijven”.
 Herman Noordegraaf, Ineke de Vries en Hans Op-
schoor schreven eind januari 2014 artikelen naar aanleiding 
van de bijeenkomst van Trefpunt over het rapport van de 
commissie-Melkert. De artikelen werden gepubliceerd op 
de website en in de de nieuwsbrief van de WBS.
 De Leeuwarder Courant besteedde op 30 januari, 8 
en 10 februari 2014 aandacht aan de onthulling van de pla-
quette voor Willem Banning in Makkum.

Overige
 Op 8 februari spraken Herman Noordegraaf en Mar-
leen Barth bij de onthulling van een plaquette voor Willem 
Banning in Makkum.
 Op 1 mei 2014 sprak Naomi Woltring namens de 
Banning Vereniging bij de 1 mei-viering van de PvdA Hen-
gelo.
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