Jaarplan Banning Vereniging 2018-2019
Inleiding
In dit jaarplan doet het bestuur van de Banning Vereniging voorstellen aan de vereniging voor het
jaar 2018-2019.
Bestuur
 Er zijn vier bestuursvergaderingen voorzien.
 Een belangrijke opdracht voor het bestuur blijft vernieuwen, verjongen en verbreden.
 Het bestuur wil stevig inzetten op het jubileum van de vereniging en ter gelegenheid
hiervan de actualiteit van haar traditie nader verkennen. Het bestuur stelt een aparte
werkgroep in om een programma voor het jubileumjaar te ontwikkelen.
 In september is de vereniging medeorganisator van het congres van de Internationale Liga
van Religieus Socialisten in Utrecht.
 Een aandachtspunt is de betrokkenheid bij en deelname aan de leergang en andere
bijeenkomsten.
Leden, donateurs, abonnees
 Het bestuur poogt het ledenbestand de komende jaren stabiel te houden en de kring van
belangstellenden nader te verbreden. Hiervoor is een constante, beperkte groei van het
aantal leden nodig.
 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.
 Het donateurschap wordt in 2019 – mede verbonden met het jubileum – opnieuw invulling
gegeven en er wordt nagedacht over een ledenwerfcampagne.
Steunstichting Banning Vereniging
 Het bestuur wil de contacten met de steunstichting onderhouden en is vertegenwoordigd
bij haar vergaderingen.
 Het bestuur onderkent het belang van de continuïteit van bestuur bij de steunstichting en
zal zich actief inzetten voor de opvolging van een aantal vertrekkende bestuursleden in
samenspraak met het huidige bestuur van de steunstichting.
 Het bestuur wil de gesprekken met de steunstichting over de financiële ruimte voor de
vereniging voortzetten.
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.
 Het bestuur wil graag opnieuw gesprekken entameren over mogelijk verdergaande
samenwerking met de Woodbrookers.
Banningprijs
 In 2018 is de Banningprijs uitgereikt. In 2019 zal het bestuur zich beraden op thematiek en
organisatie van de Banningprijs 2020.
 De combinatie van Banningprijs en Banninglezing wordt door het bestuur positief
beoordeeld en zal worden voortgezet.
 De tweede Banningprijs zal in februari 2020 worden uitgesproken door een in 2019 te
werven spreker.
Banningleergang
 De leergang 2018 heeft plaats in oktober en november. Thema voor dit jaar is [invullen].
 De leergang is bestemd voor diegenen, met name jongeren, die geïnteresseerd zijn in de
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waardenontwikkeling van de sociaaldemocratische beweging. De PvdA heeft de leergang
erkend als onderdeel van haar scholingsprogramma.
De leergang is een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur omwille van het iets
teruglopen van de belangstelling enerzijds en het belang van de leergang ook met het oog
op het vernieuwen, verjongen en verbreden van de vereniging anderzijds.

Banning Conferenties
 De Werkgroep Banning Conferenties zal vooral inzetten op een aantal kleinere
bijeenkomsten rond een concreet thema in samenspraak en samenwerking met het
Netwerk PvdA en Levensovertuiging.
 De resultaten van deze bijeenkomsten zullen standaard worden vastgelegd in een verslag
dat wordt gepubliceerd op de website en wordt verspreid via de nieuwsbrief en sociale
media. Wanneer dienstbaar wordt dit verslag ook verder verspreid in de partij en mogelijk
gepubliceerd in Tijd en Taak of elders.
 In 2018 wordt in het najaar een publieksbijeenkomst over de toekomst van de Europese
samenwerking georganiseerd bij gelegenheid van het ILRS-congres.
Netwerk PvdA en levensovertuiging
 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.
 Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de werkgroep om
zodoende bereik en slagkracht te versterken.
 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. Hiertoe
worden contacten verder uitgebouwd.
 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 zal 2018 voornamelijk in het teken
staan van het ILRS congres te Utrecht. Dit geeft ook een mooie gelegenheid om het internationale
netwerk van de vereniging verder te versterken.
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 augustus en
januari)
 Aankondigingen van bijeenkomsten zo breed mogelijk te verspreiden via alle beschikbare
kanalen.
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