Jaarplan Banning Vereniging 2016-2017
Inleiding
In dit jaarplan doet het bestuur van de Banning Vereniging voorstellen aan de vereniging voor het
jaar 2016-2017.
Bestuur
 Er zijn vier bestuursvergaderingen voorzien.
 Het bestuur besteedt speciale aandacht aan het inwerken van de nieuwe secretaris
 Het bestuur besteedt speciale aandacht aan de contacten met islamitische organisaties en
aan het trekken van nieuwe deelnemers aan activiteiten.
 Een belangrijke opdracht voor het bestuur blijft vernieuwen, verjongen en verbreden.
 Het bestuur treft voorbereidingen voor de viering van 100 jaar Banning Vereniging.
Leden, donateurs, abonnees
 Het bestuur poogt de in 2014 ingezette groei van leden, donateurs en abonnees te
handhaven.
 In de elektronische nieuwsbrief, in Tijd&Taak en bij activiteiten van de vereniging blijven
mensen actief benaderd worden om lid of donateur van de vereniging te worden of om een
abonnement te nemen op Tijd&Taak .
 Zo mogelijk wordt een folder over het lidmaatschap van de Banning Vereniging
meegestuurd met het blad Rood.
Stichting Vrijburg en de Rode Hoed
 Het bestuur stelt zich ten doel de contacten met het bestuur van Vrijburg, de Raad van
Toezicht en de directie van de Rode Hoed te onderhouden en de bestuursvergaderingen
van Stichting Vrijburg bij te wonen.
 De Vereniging en Stichting Vrijburg willen vóór 1 juli gezamenlijk hun statuten laten
wijzigen.
 De Vereniging denkt actief mee bij het opstellen van een functieprofiel voor en het werven
van nieuwe bestuursleden voor Stichting Vrijburg.
 De vereniging wil jaarlijks het gesprek met de directeur van de Rode Hoed, Ton van Brussel,
voeren over de programmering en de verbondenheid tussen vereniging en Rode Hoed.
 De vereniging zal samenwerken met de Rode Hoed aan een serie bijeenkomsten over
neoliberalisme in het najaar van 2016.
Samenwerking met de Vereniging Woodbrookers
 Het bestuur wil de contacten met de Woodbrookers blijven onderhouden in verband met
de samenwerking inzake de Banningprijs en de Banningleergang.
Banningprijs
 In 2018 wordt de Banningprijs 2018 uitgereikt.
 Het thema voor de Banningprijs 2018 wordt in het voorjaar van 2017 vastgesteld.
 Bij de uitreiking wordt samengewerkt met de PvdA.
 We zoeken een nieuwe vorm voor de uitreiking waardoor alle inzenders willen komen,
bijvoorbeeld door alle essays te bundelen in een reader en alle inzenders uit te nodigen
voor een bijeenkomst waarin zij in gesprek gaan met elkaar en met de jury.
 Een speciaal aandachtspunt is het trekken van vrouwelijke inzenders.
 De jury wordt benoemd door het bestuur van de Vereniging.
 Er wordt samenwerking gezocht met een krant of weekblad (bijv. Trouw).
Banningleergang
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Het curatorium zet voor het najaar 2016 een nieuwe leergang uit waarin de cursisten zich
zullen verdiepen in de ontwikkeling van de beginselen en waarden van de
sociaaldemocratie. Het thema is “hoe overbruggen we de kloof?”. De leergang wordt
gedurende twee maanden eens per twee weken ’s avonds gehouden in het centrum van
Utrecht. De data worden nog vastgesteld.
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.
Bij voldoende interesse wordt de leergang een tweede keer kostenneutraal aangeboden
aan het begin van 2017 in een ander deel van het land, in samenwerking met een lokale
PvdA-afdeling.

Banning Conferenties
 De Werkgroep Banning Conferenties is voornemens om twee conferenties te organiseren,
een verkennende in het voorjaar en een grotere publieksbijeenkomst in het najaar. Het
bestuur van de werkgroep probeert de conferenties meer interactief te maken.
 De samenwerking met de Rode Hoed bij de organisatie van de Banning Conferenties wordt
geïntensiveerd. We evalueren de bijeenkomst over de rode dominees en gaan in dat spoor
verder.
 De werkgroep zal het experiment van betaalde kaartverkoop voor de conferenties aan nietleden najaar 2016 evalueren.
 De resultaten van de conferenties worden gepubliceerd in Tijd&Taak en in de digitale
nieuwsbrief.
 Het bestuur van de werkgroep stelt in het najaar van 2016 een thema vast voor 2017.
Trefpunt / Netwerk PvdA en levensovertuiging
Trefpunt heeft een werkgroep ingesteld die onderzocht heeft hoe Trefpunt kan verbreden en
verjongen en die onderzocht heeft hoe Trefpunt effectiever kan worden. Trefpunt heeft het advies
van deze werkgroep omarmd. Onderdeel van het advies is een naamswijziging: Trefpunt gaat
'Netwerk PvdA en levensovertuiging' heten. Op 7 juni kiest het netwerk een nieuw bestuur. Het
jaarplan kan naar aanleiding van de ideeën van het nieuwe bestuur worden aangepast. Daarom is
het onderstaande onder voorbehoud.
 Het Netwerk komt een aantal keren per jaar 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.
 Sommigen van deze bijeenkomsten zullen publieke bijeenkomsten zijn naar aanleiding van
de actualiteit, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst over salafisme die in samenwerking met
het Juristennetwerk van de PvdA is georganiseerd.
 Een belangrijke taak voor het netwerk blijft vernieuwen, verjongen en verbreden.
 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 het
Netwerk 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 Netwerkvertegenwoordiger (voorzitter, secretaris of ander lid) woont de Politieke
Ledenraad en het Congres bij.
 Zo mogelijk biedt het Netwerk een workshop aan binnen de Rosa-leergang van de PvdA
voor nieuw kader.
 Verder wordt vanuit het Netwerk deelgenomen in het bestuur van de ILRS en worden de
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contacten met de ILRS onderhouden.
ILRS
De vereniging is lid van de Internationale Liga van Religieus Socialisten (ILRS) en wordt daarin
vertegenwoordigd door Trefpunt. Met betrekking tot de ILRS is de vereniging voornemens om:
 Het ILRS-manifest aan te passen en vast te stellen tijdens een EC-meeting.
 Het organiseren van een bezoek aan Brussel met een gesprek met FEPS, de Spaanse PSOEdelegatie en de Nederlandse PvdA-delegatie in het EP, met specifieke aandacht voor religie
in het publieke domein, in de loop van 2016.
 In september 2016 een bezoek te brengen aan Iustitiae et Pax in Rome
 Het ILRS-congres van september 2018 te organiseren in Amsterdam.
Publiciteit
Het bestuur is van plan om:
 Twee edities van Tijd&Taak uit te brengen
 Nieuwe redactieleden te werven voor Tijd&Taak
 Tien digitale nieuwsbrieven uit te brengen (maandelijks, met uitzondering van de zomer)
 Het gebruik van sociale media (twitter, facebook, LinkedIn, Instagram) uit te bouwen
 Na te gaan in hoeverre de website nadrukkelijker ingezet kan worden als discussieplatform.
 Folders over de Banningprijs, de Banningleergang en nummers van Tijd&Taak te
verspreiden onder potentieel geïnteresseerde doelgroepen, zoals op PvdA-congressen, de
Jonge Socialisten en relevante studentenpopulaties.
 Aankondigingen van bijeenkomsten te plaatsen op websites van De Rode Hoed, de PvdA,
andere sites afhankelijk van het thema.
Media-aandacht
Het bestuur is voornemens om media-aandacht te zoeken voor:
 de Banning Conferenties
 de Banningleergang
 evt. bijeenkomsten van Trefpunt/Netwerk PvdA en Levensovertuiging (als dit passend is)
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