Jaarplan Banning Vereniging 2017-2018
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 de diversiteit van haar achterban, zowel naar
levensbeschouwing als naar sekse, etniciteit en leeftijd.
 Een belangrijke opdracht voor het bestuur blijft vernieuwen, verjongen en verbreden.
 Het bestuur treft voorbereidingen voor de viering van 100 jaar Banning Vereniging en
begeleid in samenhang daarmee het boekproject.
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.
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.
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 zal zijn: de waarde(n) van links.
 De uitreiking van de Banningprijs 2018 valt samen met de eerste Banninglezing.
 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.
Banningleergang
 De leergang 2017 zal worden gehouden in oktober en november.
 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.
 Er is gewerkt aan het ontwikkelen van de leergang op locatie, een dag waarin (een
onderdeel van) de leergang in samenwerking met lokale afdelingen en het Netwerk PvdA
en Levensovertuiging wordt aangeboden. Er is belangstelling vanuit verschillende
afdelingen voor een leergang op locatie in 2017/2018.
Banning Conferenties
 De Werkgroep Banning Conferenties zal in 2017 de serie conferenties over democratie
afronden.
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De resultaten van de conferenties worden gepubliceerd in Tijd&Taak en in de digitale
nieuwsbrief. Daarenboven streeft de werkgroep ernaar in de vorm van
vervolgbijeenkomsten, samenwerkingsverbanden en eventuele publicaties de
actualiteitswaarde van de conferenties te versterken.
In 2018 zal, naast de Banninglezing, een conferentie (in het najaar) worden gehouden,
wellicht in samenhang met het internationale congres van de ILRS.

Netwerk PvdA en levensovertuiging
Het netwerk is inhoudelijk en procedureel nog wat zoekende. Het bestuur is in gesprek over de
concrete werkwijze, in de kern zal het gaan om het organiseren van bijeenkomsten rondom een
thema met een wisselend publiek en een open karakter. Doelstelling kan per bijeenkomst wisselen.
 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 stand in te richten of
workshop te houden. Hiervan zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt.
 Er wordt samen met de nieuwe Tweede Kamerfractie gezocht naar wegen om haar te
ondersteunen met betrekking tot kwesties die de thematiek van het netwerk raken.
 Verder wordt vanuit het Netwerk deelgenomen in het bestuur van de ILRS en worden de
contacten met de ILRS onderhouden.
ILRS
De vereniging is lid van de Internationale Liga van Religieus Socialisten (ILRS) en wordt daarin
vertegenwoordigd via het Netwerk. Met betrekking tot de ILRS is de vereniging voornemens om:
 In september 2017 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
 Tien digitale nieuwsbrieven uit te brengen (maandelijks, met uitzondering van de zomer)
 Het gebruik van sociale media (twitter, facebook, LinkedIn, Instagram) uit te bouwen en te
integreren in het gebruik van de website zodat er een discussieplatform ontstaat.
 Aankondigingen van bijeenkomsten zo breed mogelijk te verspreiden via alle beschikbare
kanalen.
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