
Jaarverslag mei 2015-mei 2016 Banning Vereniging

Algemeen
In het afgelopen seizoen zijn de voorgenomen activiteiten succesvol uitgevoerd. Hoogtepunten waren
de goedbezochte en levendige bijeenkomsten van de Banningleergang, de najaarsbijeenkomst van de
Werkgroep Banning Conferenties (voorheen: Banning Werkgemeenschap). Het bestuur besteedde 
uitvoerig aandacht aan de Stichting Vrijburg en de verkoop van de Rode Hoed in verband met de 
economische crisis. 
De vereniging heeft de Anbi-status.

Bestuur
Het bestuur vergaderde zes maal: op 19 mei, 1 september, 11 september 2015 en op 22 januari en 22 
april 2016.
Het bestuur bestond uit Khalil Aitblal, Saami Akrouh, Mijnke Bosman-Huizinga (voorzitter – tot 22 
november 2015), Koen Holtzapffel (voorzitter – vanaf 22 november 2015), Jochen Geraedts, Maarten 
de Groot (penningmeester), Mariska Heijs, Jeroen Muller en Jan Seeleman. Herman Noordegraaf 
(voorzitter Trefpunt) en Mariska Heijs (voorzitter Werkgroep Banning Conferenties) bezaten een 
kwaliteitszetel in het bestuur. Naomi Woltring was ambtelijk secretaris.

Leden, donateurs, abonnees
De contributie is € 40 per jaar, voor mensen tot 30 jaar en bijstandsgerechtigden € 15. Niet-leden 
kunnen zich voor € 10 abonneren op Tijd&Taak. Een deel van de leden, donateurs en abonnees staat 
wel als dusdanig geregistreerd en ontvangt daarom ook Tijd&Taak, maar heeft ondanks herhaaldelijke
betalingsherinneringen niet betaald (zie overzicht hieronder). De secretaris heeft hen begin 2016 
gebeld en hen gevraagd wat daarvoor de reden is en of ze alsnog willen betalen: verhuizing, 
vergeten, overlijden.

Deelnemers aan activiteiten wordt telkens gevraagd lid te worden van de vereniging, mede in de 
hoop ook  jongere leden aan te trekken. Andere mogelijkheden om het ledental op peil te houden cq.
te vergroten worden onderzocht.

31-12-2014 31-12-2015

Lid 168 172, waarvan 151 betalend

Donateur 26 28, waarvan 20 betalend

Abonnee 26 28, waarvan 24 betalend

Het ledental van de Vereniging steeg in 2015 met netto vier leden en stond op 31 december 2015 op 
172 leden. Zes personen zegden hun lidmaatschap op. Reden van opzegging is ouderdom, sterfte en 
“te weinig waar voor hun contributie krijgen”.
Leden die de contributie niet betalen worden benaderd met de vraag wat daarvan de oorzaak is. 
Soms leidt dat tot opzegging of uitschrijving, ook als geen contact meer kan worden gelegd.
Sinds 2013 is het mogelijk om donateur van de Banning Vereniging te worden. Daar was vraag naar 
onder deelnemers aan activiteiten die niet religieus zijn, maar wel onze activiteiten willen 
ondersteunen. Donateurs hebben geen stemrecht op de ALV, maar ontvangen (bij een donatie vanaf 
10 euro) wel Tijd&Taak. Op 31 december 2015 waren er 28 personen geregistreerd als donateur. 
Dat is een stijging van 2.
Sinds 2014 is het mogelijk een abonnement op Tijd&Taak te nemen voor 10 euro per jaar. Op 31 
december 2015 waren er inmiddels 28 abonnees. Dat is een stijging van 2.

Op 4 april 2016 ontvingen 722 belangstellenden de digitale nieuwsbrief van de vereniging (in het 
vorige jaarverslag waren er 636 personen geregistreerd als belangstellende).
124 relaties ontvangen Tijd&Taak. Dit zijn oud-winnaars van de Banningprijs die geen lid zijn van de 
vereniging en andere voor de vereniging relevante personen (PvdA'ers, levensbeschouwelijke 
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organisaties enz.).

Stichting Vrijburg en de Rode Hoed
De Stichting Vrijburg beheert als zelfstandige stichting het vermogen van de Vereniging, dat tot de 
verkoop hoofdzakelijk bestond uit het Rode Hoed-pand. De stichting steunt met de opbrengst van 
het vermogen de activiteiten van de Banning Vereniging en ondersteunde activiteiten van Rode Hoed.
Ook had het tot taak het in stand houden van de Rode Hoed als monument.
De ambtelijk secretaris en bestuurslid Jochen Geraedts (vanwege zijn expertise op het gebied van 
religieus vastgoed) woonden de bestuursvergaderingen van de Stichting Vrijburg bij en rapporteerden
daarover in het bestuur.
Opnieuw heeft de Stichting Vrijburg zich het afgelopen seizoen intensief beziggehouden met de 
exploitatiemogelijkheden van de Rode Hoed. Wegens de conjunctuur waren eerder flinke 
bezuinigingen aangebracht, waardoor de Rode Hoed ondanks de moeilijke economische 
omstandigheden kan blijven functioneren. Die bleken niet genoeg. Het bestuur van Stichting Vrijburg 
en het bestuur van de Banning Vereniging hebben na consultatie van de ALV van de Banning 
Vereniging uiteindelijk ingestemd met de verkoop van het pand De Rode Hoed aan 
beheermaatschappij Amerborgh, waarbij Stichting De Rode Hoed haar activiteiten zou kunnen 
voortzetten. Amerborgh is ook eigenaar van de Nieuwe Liefde, Felix Meritis en het Compagnietheater.
Nu de Rode Hoed verkocht is, wordt Stichting Vrijburg omgevormd tot vermogensstichting van de 
Banning Vereniging.
Een gesprek met de directeur van de Rode Hoed, Ton van Brussel, over de programmering en de 
verbondenheid tussen vereniging en Rode Hoed, vond plaats in januari 2016. De samenwerking wordt
geïntensiveerd.

Samenwerking met de Vereniging Woodbrookers
De samenwerking met de Vereniging Woodbrookers komt tot uiting in betrokkenheid van deze 
vereniging bij de Banningprijs, waarvoor zij een jurylid levert, en bij de Banningleergang, waarvoor zij 
een lid van het curatorium levert.
Een ingekorte versie van de Banningleergang vond plaats op 1 november 2015 in het 
Woodbrookershuis Barchem onder de titel 'Lezing op de Berg', door Pieter Hilhorst en Herman 
Noordegraaf.

Banningprijs
Het thema voor de Banningprijs 2016 luidde: ‘Links én religieus?’. De prijs werd op 30 april uitgereikt 
aan Maarten van den Bos. Andere genomineerden waren Arnold de Groot, Harmen van der Meulen en
Alain Verheij. De essays werden gebundeld in een boekje. Het winnende essay wordt gepubliceerd in 
S&D.
De jury bestond uit Agnes Jongerius (voorzitter), Menno Hurenkamp (hoofdredacteur S&D), Matthijs 
Nijboer (Woodbrookers), Paul Teule (winnaar Banningprijs 2014), Jeroen Muller (bestuurslid Banning 
Vereniging), Naomi Woltring (ambtelijk secretaris Banning Vereniging).
Omdat de Banningprijs voor de 10e keer uitgereikt werd, werd een bundel gepresenteerd met daarin 
alle prijswinnende essays van de afgelopen 27 jaar. Secretaris Naomi Woltring redigeerde de bundel. 
Er zijn nog exemplaren van de bundel verkrijgbaar.

Banningleergang
Voor de Banningleergang van najaar van 2015, die ging over 'Ongelijkheid in sociaaldemocratisch 
perspectief', schreven zich 45 cursisten in. De leergang bestaat uit vier avonden en werd in Utrecht 
gehouden en is bestemd voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de waardenontwikkeling van de 
sociaal-democratische beweging. De PvdA heeft de leergang erkend als onderdeel van haar 
scholingsprogramma.
De leergang wordt geleid door een curatorium waarin zitting hebben: Herman Noordegraaf 
(voorzitter), Cees Otto (namens de Woodbrookers Barchem), Ilse Raaijmakers, Naomi Woltring (die 
tijdens de leergang als moderator optreedt), Saami Akrouh (bestuurslid Banning Vereniging) en Johan
van Workum.
De vier avonden werden resp. verzorgd door: Mérove Gijsberts, Joost Beuving, Mohamed Ajouaou en 
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Theo Salemink, Rutger Claassen en Herman Noordegraaf. In een evaluatie gaven de cursisten een 
hoge waardering voor de docenten en de organisatie; tussen de 7,3 en de 8,4.
De leergang werd weer in Utrecht gehouden (in plaats van in Amsterdam) vanwege de meer centrale 
ligging en de lagere kosten voor zaalhuur en maaltijd.

Trefpunt PvdA en Levensovertuiging
Het inter-levensbeschouwelijke Trefpunt PvdA en Levensovertuiging is een werkgroep van de PvdA, 
waarvan het secretariaat sinds de oprichting in 1980 wordt verzorgd door de Banning Vereniging en 
haar voorlopers. Voorzitter is Herman Noordegraaf. Trefpunt heeft 25 actieve leden en zestig 
belangstellenden die incidenteel een vergadering bezoeken. Aan de bijeenkomsten nemen steeds tien
tot vijftien leden deel.
Trefpunt kwam afgelopen seizoen bijeen op:

 1 juni 2015: homoseksualiteit in het gereformeerd onderwijs en ILRS-manifest
 21 september 2015: vluchtelingen
 16 november 2015: Klimaattop in levensbeschouwelijk perspectief
 18 januari 2016: advies verbreding Trefpunt
 7 maart 2016: vervolg advies verbreding Trefpunt
 7 juni 2016: salafisme (samen met Juristennetwerk) en bestuursverkiezing

In de zomer van 2015 werd een enquête over de toekomst van Trefpunt verspreid onder de leden van 
Trefpunt en mogelijk geïnteresseerden van buiten. Deze werd ingevuld door 38 personen.
 
15 december 2015 vond een rondetafelbijeenkomst over de toekomst van Trefpunt plaats in Utrecht. 
Daaraan deden zeven personen mee.

De Trefpunt-commissie die de verbreding en verjonging van Trefpunt zou onderzoeken, heeft 
gerapporteerd en haar adviezen zijn grotendeels overgenomen. De commissie bestaat uit Egbert de 
Vries, Klaas Bolt en Naomi Woltring. De commissie heeft een nieuw bestuur voor het vernieuwde 
Netwerk PvdA en Levensovertuiging voorgedragen. Acht personen kandideerden zich als bestuurslid 
voor dit Netwerk.

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 verbonden zijn met 
de sociaaldemocratische partij in hun land.
Johan van Workum was penningmeester van de ILRS tot en met september 2015 en deed verslag van 
de uitkomsten op de website van de Vereniging en tijdens bijeenkomsten van Trefpunt. Jochen 
Geraedts is hem opgevolgd als penningmeester.
Vanuit Trefpunt namen de volgende deelnemers mee aan het driejaarlijkse congres in Innsbruck (18-
20 september 2015): Saami Akrouh, Jochen Geraedts, Naomi Woltring, Johan van Workum.
Op 12 maart 2016 was Cecilia Dalman-Eek (voorzitter ILRS) in Amsterdam. Zij trof daar Jochen 
Geraedts, Johan van Workum en Naomi Woltring om het ILRS-manifest uit te werken, een EC-meeting
in Brussel voor te bereiden en om een mogelijke locatie voor het ILRS-congres in Amsterdam te 
bezoeken.

Werkgroep Banning Conferenties
De Werkgroep Banning Conferenties (voorheen: Banning Werkgemeenschap) is een werkgroep van de
Banning Vereniging. Doelstelling van de werkgroep is bezinning op en verdieping van (politieke) 
theorie, visie en praktijk ten behoeve van de sociaaldemocratie in Nederland vanuit de christelijke 
geloofstraditie, door middel van het organiseren van halfjaarlijkse conferenties. Ze streeft er naar de 
resultaten hiervan zo breed mogelijk te verspreiden, allereerst onder leden, volksvertegenwoordigers 
en bestuurders van de PvdA en andere progressieve partijen.
Het bestuur bestond uit: Jone Bos, Mariska Heijs (voorzitter), Veronica de Lange, Herman Noordegraaf,
Eerste Kamerlid Nico Schrijver, Nico Schulte Nordholt, Leo Steinhauzer, Johan van Workum en Naomi 
Woltring (secretaris). Het bestuur kwam bijeen op 16 oktober 2015.

 Het thema voor de bijeenkomsten van 2015 was ongelijkheid. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst
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spraken hierover: Paul de Beer, Marijke Linthorst en Jeroen Visser. De resultaten werden 
gepubliceerd in Tijd&Taak en op de website.

 Het thema van de najaarsbijeenkomst van ongelijkheid en belasting. Daarover spraken: Mirjam
de Rijk, Flip de Kam, Maaike van Diepen, Aldert Boonen en Ed Groot. De resultaten werden 
gepubliceerd in Tijd&Taak en op de website.

 De voorjaarsbijeenkomst van 2016 ging over rode dominees en de Doorbraak. Bij de 
programmering is nauw samengewerkt met Ton van Brussel (directeur Rode Hoed) en met Ilse 
Raaijmakers (werkgroep geschiedenis van de WBS). Sprekers waren Herman Noordegraaf, 
Bram Mellink, Maarten van den Bos, Tamarah Benima, Ben van Remmerden, Mohamed 
Ajouaou, Huub Oosterhuis en Koen Holtzapffel. Gespreksleiding was in handen van Gerdi 
Verbeet. Leden, donateurs en abonnees van Tijd&Taak ontvingen een kaart als uitnodiging 
voor de bijeenkomst. Ook een geselecteerde groep PvdA-leden is per post uitgenodigd. De 
bijeenkomst werd door ongeveer 100 mensen bezocht. Er werden 70 kaarten verkocht.  De 
resultaten zullen worden gepubliceerd in Tijd&Taak en op de website.

 Het bestuur van de werkgroep heeft in 2015 besloten om te experimenteren met met 
verkopen van kaarten à 7,50 voor de bijeenkomsten aan niet-leden van de Banning 
Vereniging. De werkgroep zal dit experiment in het najaar van 2016 evalueren.

Publiciteit
 Tijd&Taak verscheen in oktober 2015 en in april 2016. Tijd&Taak werd toegestuurd aan leden, 

donateurs, abonnees, en aan relaties en perscontacten. Daarnaast werd het als 
voorlichtingsmateriaal gebruikt op eigen bijeenkomsten, PvdA congressen en dergelijke. De 
oplage bedroeg 500.

 Het materiaal dat in Tijd&Taak werd gepubliceerd, werd zoveel mogelijk ook gepubliceerd op 
de website en in de digitale nieuwsbrief van de vereniging.

 De redactie van Tijd&Taak bestaat uit Evelien Polter, Jan Seeleman en Naomi Woltring. De 
redactie kwam vier keer bijeen, op 8 mei, 29 september, 4 december 2015, 9 februari 2016 en 
op 6 juni 2016.

 De digitale nieuwsbrief verscheen 10 keer, ongeveer eens per maand met uitzondering van de 
zomer.

 Voor de aankondigingen van de activiteiten van de Banning Vereniging is actief gebruik 
gemaakt van sociale media (m.n. Twitter, en Facebook; minder LinkedIn).

 Activiteiten worden zoveel mogelijk aangekondigd via digitale nieuwsbrieven (Banning 
Vereniging, Rode Hoed en PvdA), websites en webagenda’s. Leden zonder e-mailadres worden
per brief uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten.

Media-aandacht
Verschillende websites besteedden aandacht aan de uitreiking van de Banningprijs:

 De Gelderlander, http://www.gelderlander.nl/gemeenten/maarten-van-den-bos-wint-
banningprijs-2016-1.5977793 (laatst gezien: 1-1-16)

 Universiteit Utrecht, http://www.uu.nl/nieuws/maarten-van-den-bos-wint-banningprijs-2016  
(laatst gezien: 1-1-16)

 Lokaal Bestuur, 
http://www.lokaalbestuur.nl/actueel/actueel_item/t/vijf_vragen_aan_maarten_van_den_bos  
(laatst gezien: 1-1-16)

 Alumni Universiteit van Amsterdam, http://alumni.uva.nl/over-
alumni/personalia/personalia.html (laatst gezien: 1-1-16)

Overige
 Zeventien personen kandideerden zich voor de functie van ambtelijk secretaris van de Banning

Vereniging.
 De ambtelijk secretaris werkt regelmatig op de Rode Hoed en op het PvdA-partijkantoor. Dit 

komt de contacten ten goede en zorgt voor korte lijntjes.
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