
Jaarplan 2014-2015

Bestuur van de vereniging:
- Er zijn zes bestuursvergaderingen voorzien. 
- De vereniging besteedt speciale aandacht aan de 
opvolging van voorzitter Mijnke Bosman-Huizinga in 2015.

Stichting Vrijburg en de Rode Hoed:
- Het onderhouden van contacten met het bestuur van 
Vrijburg, het bijwonen van de bestuursvergaderingen van 
Vrijburg, het onderhouden van contacten met de Raad van 
Toezicht en de directie van de Rode Hoed.

Samenwerking met de Vereniging Woodbrookers:
- Het onderhouden van contacten met de Woodbrookers 
in verband met de samenwerking inzake de Banningprijs 
en de Banningleergang.

Trefpunt PvdA en levensovertuiging:
- Zes maal per jaar komt Trefpunt bijeen om actuele 
onderwerpen te bespreken ten behoeve van het 
uitbrengen van adviezen, het innemen van standpunten en
het naar buiten brengen van die standpunten. 
- Er wordt naar gestreefd twee keer per jaar een publieke 
bijeenkomst te organiseren naar aanleiding van de 
actualiteit.
- In het najaar van 2014 organiseert Trefpunt een 
bijeenkomst om te brainstormen over hoe Trefpunt nog 
effectiever kan worden en meer jongeren en moslims kan 
betrekken.
- Tijdens een PvdA-congres bestaat soms de mogelijkheid 
een wandelgangenprogrammabijeenkomst of workshop te
houden. Hiervan zal zoveel mogelijk gebruik worden 
gemaakt.
- Kamerleden en/of andere volksvertegenwoordigers 
worden uitgenodigd om met Trefpunt een brandende 
kwestie uit hun portefeuille te bespreken. 
- Behalve onderwerpen die voortkomen uit de actualiteit 
en die niet te voorzien zijn, gaat veel aandacht uit de rol 
van religie in het publieke domein.
- Verder wordt gesproken over stukken die aan de orde 
zijn in de Politieke Ledenraad en het partijcongres.
- Een Trefpuntvertegenwoordiger (voorzitter of secretaris) 
woont de Politieke Ledenraad en het Congres bij.
- Zo mogelijk beidt Trefpunt een workshop aan binnen de 
Rosa-leergang van de PvdA voor nieuw kader. 
- Verder wordt vanuit Trefpunt deelgenomen in het 
bestuur van de IRLS en worden de contacten met de IRLS 
onderhouden.
– De ILRS organiseert in 2015 een congres in Oostenrijk.

Banningprijs:
- In 2014 wordt de Banningprijs 2014 uitgereikt.
- De vereniging brengt in het kader van 25 jaar 
Banningprijs een boekje uit met daarin de bijdragen van 
alle winnaars van de eerste prijs. 
- In 2015 stelt het bestuur van de vereniging een thema 
vast voor de Banningprijs 2016.
- De jury wordt benoemd door het bestuur van de 
Vereniging.

- Er wordt samenwerking gezocht met een krant of 
weekblad.

Banningleergang:
– Het curatorium zet voor het najaar 2014 een nieuwe 
leergang uit waarin de cursisten zich zullen verdiepen in 
de ontwikkeling van de beginselen en waarden van de 
sociaaldemocratie. Het thema is de 
participatiesamenleving. De leergang wordt gedurende 
vier maanden een keer per maand ’s avonds gehouden in 
Utrecht of Amsterdam. De data worden nog vastgesteld. 
Onderzocht wordt of de leergang een tweede keer 
aangeboden kan worden aan het begin van 2015 in een 
ander deel van het land.
– De leergang is bestemd voor diegenen, met name 
jongeren, die geïnteresseerd zijn in de 
waardenontwikkeling van de sociaaldemocratische 
beweging. De PvdA heeft de leergang erkend als 
onderdeel van haar scholingsprogramma.
– In het voorjaar van 2014 organiseren deelnemers aan de 
Banningleergang een zelfstandig vervolg op de leergang 
van 2013 in de vorm van Verdiepingsavonden. Deze 
worden geëvalueerd.

Werkgroep Banning Conferenties (voorheen: Banning 
Werkgemeenschap voor de PvdA):
- Op het programma staat de organisatie van de 
najaarsconferentie 2014 over het thema “De ziel van 
Europa”. De resultaten worden gepubliceerd in Tijd&Taak.
- Het bestuur van de werkgroep stelt in het najaar van 
2014 een thema vast voor 2015.

Ledenblad Tijd&Taak, e-mailnieuwsbrief en website 
Banning Vereniging:
- Uitbrengen van twee edities van Tijd&Taak.
- Uitbrengen van een tweemaandelijkse digitale 
nieuwsbrief
- Sociale media (twitter, facebook, LinkedIn) uitbouwen
- Abonnementsgeld innen van 10 euro per abonnee op 
Tijd&Taak voor niet-leden, niet-donateurs en relaties die 
voor ons niet rechtstreeks belangrijk zijn
- Actueel houden van de website.

Publiciteit:
- Het verspreiden van folders over de Banningprijs, de 
Banningleergang en nummers van Tijd&Taak aan 
geïnteresseerde doelgroepen, zoals op PvdA-congressen, 
de Jonge Socialisten en relevante studentenpopulaties.
- Aankondigingen op websites van De Rode Hoed, de 
PvdA, andere sites afhankelijk van het thema etc.
- Verzoek richten aan sympathisanten om lid te worden 
van de vereniging.

Nieuwe leden en donateurs werven
In de elektronische nieuwsbrief, in Tijd&Taak en bij 
activiteiten van de vereniging worden mensen actief 
benaderd om lid of donateur van de vereniging te worden 
of om een abonnement te nemen op Tijd&Taak.


