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Jaarverslag mei 2016-mei 2017 Banning Vereniging 

 

Algemeen 

In het afgelopen seizoen zijn vrijwel alle voorgenomen activiteiten succesvol uitgevoerd. 

Hoogtepunten waren de bijeenkomsten van de Banningleergang en de eerste bijeenkomst in de serie 

conferenties over de democratie die bezocht werd door meer dan honderd deelnemers. Het bestuur 

besteedde vooral aandacht aan de opvolging van Naomi Woltring als Ambtelijk Secretaris en droeg 

zorg voor de start van een boekproject dat in 2019 moet resulteren in een publicatie over de 

geschiedenis van de Banning Vereniging en haar voorlopers en de actualiteitswaarde van haar traditie. 

Het boek zal verschijnen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vereniging. De 

vereniging heeft de Anbi-status. 

 

Bestuur 

Het bestuur vergaderde 4 maal: op 30 september, 2 december, 27 januari en 28 april. Het bestuur 

bestond uit: Koen Holtzapffel (voorzitter), Khalil Aitblal, Saami Akrouh, Jochen Geraedts, Maarten 

de Groot (penningmeester), Mariska Heijs, Jeroen Muller en Jan Seeleman en Herman Noordegraaf. 

Maarten van den Bos volgde op 1 juli Naomi Woltring op als ambtelijk secretaris. 

 

Leden, donateurs, abonnees 

De contributie is 40 euro per jaar (mensen tot 30 jaar en minima betalen 15 euro). Niet-leden kunnen 

zich voor 10 euro per jaar abonneren op Tijd&Taak. In 2016 is de secretaris overgegaan op een 

nieuwe manier van verzenden van betalingsherinneringen (via e-mail). Dit heeft ertoe geleid dat eind 

2016/begin 2017 al een aanzienlijk aantal leden de contributie voor 2017 voldaan heeft. Gelijktijdig 

met het verzenden van de stukken voor de ALV is voor de leden die nog geen contributie betaald 

hebben over 2017 een verzoek tot betalen verzonden.  

 

Het ledental van de Vereniging is stabiel. De vereniging heeft 175 leden. Sinds 2013 is het ook 

mogelijk donateur van de vereniging te worden. Donateurs ontvangen twee maal per jaar Tijd&Taak 

en kunnen deelnemen aan activiteiten, maar hebben geen stemrecht op de ALV. Op dit moment staan 

23 mensen geregistreerd als donateur, in 2017 zal een poging ondernomen worden wat meer donateurs 

te werven.  

 

Momenteel ontvangen 745 belangstellenden de nieuwsbrief van de vereniging. De nieuwsbrief wordt 

maandelijks verzonden, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Ongeveer 425 leden, 

donateurs, abonnees en relaties ontvangt twee maal per jaar Tijd&Taak.  

 

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. In mei 2017 is de naam van de Stichting 

veranderd in Steunstichting Banning Vereniging, waarmee de verkoop van de Rode Hoed ook met een 

aanpassing van de statuten is afgewikkeld. Het bestuur van de stichting bestaat uit Geert van Rumund 

(voorzitter), Johan van Workum (secretaris) en Carla de Jong (penningmeester). Jochen Geraedts zal 

na afloop van zijn lidmaatschap van het bestuur van de vereniging toetreden tot het bestuur van de 

stichting. Maarten van den Bos woont als ambtelijk secretaris uit hoofde van zijn functie de 

vergaderingen van de stichting bij als toehoorder.  

 

Ondanks de verkoop van de Rode Hoed blijft de vereniging met haar verbonden. De conferenties 

zullen in de Rode Hoed blijven plaatsvinden en de ambtelijk secretaris heeft veelvuldig contact met de 

Rode Hoed over de planning en invulling van activiteiten. Ook wordt de eerste Banninglezing, te 

combineren met de uitreiking van de Banningprijs in 2018 in de Rode Hoed gehouden.  
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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. Tussen het bestuur van de vereniging en dat van de Vereniging 

Woodbrookers is contact geweest over verdere vormen van samenwerking, wat in ieder geval 

geresulteerd heeft in de afspraak elkaar nog beter op de hoogte te houden van activiteiten en 

bijeenkomsten.  

 

Banningprijs 

De Banningprijs werd in 2016 uitgereikt aan Maarten van den Bos, nu Ambtelijk Secretaris. In haar 

vergadering van 24 april heeft het bestuur het thema van de prijs voor 2018 vastgesteld: de waarde(n) 

van links. Dit thema wordt de komende maanden verder uitgewerkt, ook in overleg met beoogd 

juryvoorzitter Jet Bussemaker. Voor de zomer zal de ambtelijk secretaris een jury bijeen brengen, 

waarin vanuit het bestuur van de vereniging in ieder geval aftredend bestuurslid Jeroen Muller zitting 

zal hebben. De prijs wordt uitgereikt in februari 2018 in combinatie met de Banninglezing. De 

bedoeling is lezing en prijs in de toekomst elke twee jaar te combineren.  

 

Banningleergang 
De Banningleergang van het najaar van 2015 had als thema ‘ Over de kloof: over maatschappelijk 

verschil in Nederland’. Omdat het programma relatief laat is ingevuld bleef de belangstelling wat 

achter bij eerdere jaren. Dit is voor dit jaar een belangrijk aandachtspunt. De leergang bestond uit vier 

avonden (drie in Utrecht, een in Amsterdam). Zij was bestemd voor diegenen die geïnteresseerd zijn 

in de waardenontwikkeling van de sociaaldemocratische beweging. De PvdA heeft de leergang erkend 

als onderdeel van haar scholingsprogramma. De leergang wordt geleid door een curatorium, waarin 

Herman Noordegraaf (voorzitter), Cees Otto (namens de Woodbrookers Barchem), Ilse Raaijmakers, 

Maarten van den Bos (die tijdens de leergang als moderator optreedt), Saami Akrouh (bestuurslid 

Banning Vereniging) en Johan van Workum zitting hebben. De vier avonden werden verzorgd door 

Mark Bovens en Herman Noordegraaf, Inge de Wolf, Leo Lucassen en Jet Bussemaker. In de 

evaluatie gaven de cursisten de leergang een waarderingscijfer van gemiddeld een 7,8. Zowel de 

bijeenkomst met Inge de Wolf als die met Jet Bussemaker hebben geresulteerd in een artikel in 

Tijd&Taak.  

 

Netwerk PvdA en Levensovertuiging 

Voor het inter-levensbeschouwelijke netwerk PvdA en Levensovertuiging was  het afgelopen seizoen 

een jaar van opstarten. In de zomer van 2015 werd, naar aanleiding van een enquête, gewerkt aan de 

omvorming van het Trefpunt (opgericht in 1980) tot een netwerk, om zodoende beter te passen bij de 

netwerken-structuur binnen de PvdA, de leden beter te bedienen en te komen tot meer diversiteit in 

leden en deelnemers. Er werd een bestuur gekozen, bestaande uit: Henk Voets (voorzitter), Ode 

Wolters, Chantal Robbe en Vecih Er. Het bestuur wordt ondersteund door Maarten van den Bos, die 

fungeert als secretaris/penningmeester. Henk Voets heeft inmiddels om hem moverende redenen 

besloten per mei 2017 terug te treden als voorzitter van het Netwerk. De overige bestuursleden 

beraden zich nu over de invulling van de vacature.  

 

In het afgelopen seizoen is het bestuur 4 maal bijeen gekomen (op 20 juni, 4 augustus, 6 september en 

24 januari). Er zijn bijeenkomsten georganiseerd rond het afscheid van Herman Noordegraaf als 

voorzitter van Trefpunt (26 september), het verkiezingsprogramma van de PvdA (met Wim Meijer, 15 

november) en een leergang op locatie in samenwerking met de afdelingen Leeuwarden, Groningen en 

Assen over de omgang met maatschappelijk verschil in Heerenveen (8 april). Hier spraken Wim de 

Jong, Marinka Mulder, Bram Eidhof, Herman Noordegraaf, Maarten van den Bos en Erik Borgman. 

Het netwerk was ook actief aanwezig op het verkiezingscongres van de PvdA met een stand. Het 

netwerk heeft momenteel ongeveer 120 leden.  
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Het bestuur is nog enigszins zoekende naar hoe nu verder. Uitgangspunt is concrete thema’s op te 

pakken en activiteiten daaromheen te organiseren. Ook wil het bestuur in gesprek gaan met de nieuwe 

Tweede Kamerfractie om te bezien welke rol het netwerk kan spelen in de ideeënontwikkeling in 

partij en fractie.  

 

Internationale Liga van Religieus Socialisten 

De vereniging is lid van de Internationale Liga van Religieus Socialisten (ILRS) en wordt daarin 

vertegenwoordigd via het Netwerk. Leden zijn groepen die in de meeste gevallen verbonden zijn met 

de sociaaldemocratische partij in hun land. Jochen Geraedts is – als opvolger van Johan van Workum 

– als penningmeester lid van het bestuur.  

 

In 2016 heeft Jochen Geraedts met anderen een bezoek gebracht aan Brussel met een delegatie van de 

ILRS. Op de rol staat een bezoek aan het Vaticaan voor oktober. Daarenboven is de afgelopen 

maanden gewerkt aan een nieuw mission statement, met als doel de ILRS meer relevant te maken. 

Doelstelling is van de ILRS een echte overkoepelende organisatie te maken (zonder afbreuk te doen 

aan de autonomie van de leden), Een netwerk van actieve betrokkenen te vormen en een 

kennisnetwerk te zijn rond vraagstukken van levensbeschouwing en democratie.  

 

In 2017 heeft het bestuur van de ILRS besloten haar tweejaarlijkse congres in september 2018 te 

willen organiseren in Amsterdam. Het bestuur van de vereniging heeft in haar vergadering van 28 

april besloten hieraan graag mee te werken. De ambtelijk secretaris zal een en ander de komende 

weken nader uitwerken.  

 

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: Mariska Heijs (voorzitter), Veronica de Lange, Herman Noordegraaf, Nico 

Schrijver, Nico Schulte Nordholt, Leo Steinhauzer, Johan van Workum en Maarten van den Bos 

(secretaris). Het bestuur kwam bijeen op 13 juni, 24 januari en 28 april. Al snel werd duidelijk dat het 

– mede omwille van de overgang van het secretariaat van Naomi Woltring naar Maarten van den Bos 

– niet mogelijk was in 2016 de tweede conferentie te organiseren. Besloten werd in 2017 een serie van 

drie conferenties over democratie te organiseren: op nationaal, lokaal en internationaal niveau. De 

eerste conferentie uit die serie, over de democratie op nationaal niveau, werd onder leiding van Tanja 

Jadnanansing gehouden op maandag 27 februari in de Rode Hoed. Sprekers waren Koen Vossen (die 

zich helaas moest afmelden om gezondheidsredenen), Sarah de Lange, Bart Verheijen en Pol van de 

Wiel, Saami Akrough en Ronald Plasterk. De belangstelling was groot, er waren iets meer dan 100 

mensen in de zaal.  

 

In 2017 zullen de twee volgende conferenties uit de serie volgen (op 7 juni en 16 oktober). In 2018 

wordt dan een conferentie georganiseerd (in het najaar, waarschijnlijk gelijktijdig met het ILRS-

congres), in 2019 opnieuw een serie van drie. Zo is er dan in het jaar dat er geen lezing/prijs is 

gelegenheid een serie van drie conferenties te organiseren. Over de resultaten van de conferenties 

wordt gepubliceerd in Tijd&Taak. Het bestuur van de werkgroep is in overleg hoe uitkomsten van de 

conferenties, bijvoorbeeld middels samenwerking, vervolgbijeenkomsten en publicaties, meer 

actualiteitswaarde te geven. Voor de conferentie van 7 juni wordt bijvoorbeeld samengewerkt met het 

Centrum voor Lokaal Bestuur (bestuurdersvereniging PvdA).  
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Publiciteit 

Tijd&Taak verscheen in november 2016 en mei 2017 in een oplage van 500 exemplaren. Publicaties 

in Tijd&Taak komen ook zo veel als mogelijk aan bod in de nieuwsbrief en op de website. De redactie 

van het blad bestond uit Maarten van den Bos, Evelien Polter en Jan Seeleman. De reactie kwam dit 

seizoen drie keer bijeen.  

 

Voor de aankondiging van activiteiten, het verspreiden van nieuws en artikelen en het entameren van 

discussie zijn er de nieuwsbrief, de website en sociale media. In 2017 zal eraan gewerkt worden 

tijdschrift en andere kanalen nog meer te integreren om zo meer dan nu het geval is in te kunnen 

spelen op actualiteit en (politiek) debat.  

 

Overige 

In juli 2016 trad Maarten van den Bos aan als opvolger van Naomi Woltring in de functie van 

Ambtelijk secretaris. Maarten is daarnaast afgelopen maart begonnen met de uitvoering van het 

zogenoemde boekproject.  

 

 


