Jaarverslag mei 2017-mei 2018 Banning Vereniging
Algemeen
In het afgelopen seizoen zijn de voorgenomen activiteiten met succes uitgevoerd. Vooral de nieuwe
Banninglezing trok veel publiek en heeft de nodige naamsbekendheid voor de vereniging opgeleverd.
Het boekproject – over de geschiedenis van de Banning Vereniging en haar voorlopers – vordert
volgens plan en het bestuur buigt zich dit najaar nadrukkelijk over de activiteiten in verband met het
honderdjarig bestaan van de vereniging in 2019. De vereniging heeft de Anbi-status.
Bestuur
Het bestuur vergaderde 4 maal: op 29 september en 1 december 2017 en op 26 januari en 18 mei. Het
bestuur bestond uit: Koen Holtzapffel (voorzitter), Khalil Aitblal, Saami Akrouh, Amma Assante,
Maarten de Groot (penningmeester), Mariska Heijs, Frits Hendriks, Annick Hutten, Jan Seeleman en
Herman Noordegraaf. Maarten van den Bos was ambtelijk secretaris.
Leden, donateurs, abonnees
De contributie is 40 euro per jaar (jongeren, studenten en minima betalen 15 euro). Niet-leden kunnen
zich voor 10 euro per jaar abonneren op Tijd&Taak. Het verzoek tot het betalen van de contributie
plus eventuele aanmaningen gaan via e-mail.
Het ledental van de Vereniging is stabiel. De vereniging heeft 175 leden. Sinds 2013 is het ook
mogelijk donateur van de vereniging te worden. Er staan 20 mensen geregistreerd als donateur. Het
zou goed zijn aan dit donateurschap opnieuw, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, aandacht te geven.
Momenteel ontvangen 789 belangstellenden de nieuwsbrief van de vereniging. De nieuwsbrief wordt
maandelijks verzonden, met uitzondering van de maanden januari en augustus. 391 leden, donateurs,
abonnees en relaties ontvangen twee maal per jaar Tijd&Taak.
Steunstichting Banning Vereniging
De Steunstichting Banning Vereniging beheert als zelfstandige stichting het vermogen van de
vereniging. De stichting steunt met het rendement op het vermogen de activiteiten van de Banning
Vereniging. Het bestuur van de stichting bestond uit Geert van Rumund (voorzitter), Johan van
Workum (secretaris), Carla de Jong (penningmeester) en Jochen Geraedts. De ambtelijk secretaris
woont uit hoofde van zijn functie de bestuursvergaderingen van de steunstichting bij als
vertegenwoordiger van de vereniging.
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 in het verleden 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. Het zou – volgens het bestuur – goed zijn hierover bij gelegenheid met een
afvaardiging van de Woodbrookers door te praten.
Banningprijs en Banninglezing
De Banningprijs werd in februari 2018 uitgereikt aan Twan van Lieshout. Teun Dominicus, Yourik
Malet en Naomi Woltring waren de overige genomineerden. De jury bestond uit Menno Hurenkamp
(WBS), Jeroen Muller (Banning Vereniging), Matthijs Nijboer (Vereniging Woodbrookers Barchem)
en Harmen van der Meulen (genomineerde Banning Prijs 2016) en stond onder voorzitterschap van
Jet Bussemaker. Maarten van den Bos ondersteunde de jury als ambtelijk secretaris.
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De Banningprijs werd in 2018 voor het eerst uitgereikt in combinatie met het uitspreken van de
Banninglezing, deze keer door Lodewijk Asscher. Het bestuur is van mening dat deze combinatie
geslaagd was en stelt voor deze voor de komende jaren te continueren.
Banningleergang
De Banningleergang van het najaar van 2015 had als thema ‘Wij Burgers’ en ging over burgerschap in
modern Nederland. Er waren 23 aanmeldingen. Het aantal aanmeldingen bleef achter bij de
verwachting. Wat opviel was het hoge aantal afmeldingen kort na de zomervakantie van mensen die
eerder wel belangstelling toonden. Hierbij werd aangegeven dat mensen te druk waren met de
aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen.
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) en Johan van Workum zitting hebben. De vier avonden werden verzorgd door
Menno Hurenkamp en Herman Noordegraaf, Erik Borgman, Bram Eidhof en Monique Kremer. De
laatste spreekster moest zich helaas kort voorafgaand aan de bijeenkomst afmelden vanwege de griep.
De leergang werd opnieuw gewaardeerd met een hoog cijfer, maar het aantal deelnemers was voor het
tweede jaar op rij lager dan verwacht. Het is belangrijk goed na te denken over invulling en thematiek
van de leergang en te bezien in hoeverre deze teruglopende belangstelling een permanent karakter
kent.
Netwerk PvdA en Levensovertuiging
Het Netwerk PvdA en Levensovertuiging fungeert als Netwerk binnen de Partij van de Arbeid en is
als zodanig de opvolger van het Trefpunt PvdA en Levensovertuiging. Het bestuur van het netwerk
wordt gevormd door Ode Wolters, Chantal Robbe en Vecih Er. Het bestuur wordt ondersteund door
Maarten van den Bos, die uit hoofde van zijn functie vanuit de vereniging fungeert als
secretaris/penningmeester van het Netwerk. Het netwerk heeft momenteel ongeveer 120 leden.
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur twee maal vergaderd (op 12 september en op 26 januari).
Hierbij is onder meer besloten om te investeren in het organiseren van een aantal bijeenkomsten per
jaar in samenwerking met de Werkgroep Banning Conferenties. Het gaat dan om wat kleinere
bijeenkomsten in het land ten behoeve van leden van het netwerk, de vereniging en overige
belangstellenden over concrete thema’s. Doelstelling van de bijeenkomst is het doorpraten over deze
thema’s en het waar mogelijk vertalen van inzichten uit de bijeenkomsten in publicaties en adviezen
aan de partij en haar vertegenwoordigers.
Het afgelopen seizoen zijn bijeenkomsten georganiseerd over het vrijwillig levenseinde (12
september), de vrijheid van onderwijs (25 april) en armoede en ondersteuning (23 mei). Voor het
komende jaar zal er vooral ook aandacht zijn voor de organisatie van het ILRS-congres in Utrecht, 2729 september.
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 2017 heeft het bestuur van de ILRS besloten haar congres in september 2018 te willen organiseren
in Utrecht. Op dit congres staan Europa als waardengemeenschap en de toekomstige agenda van de
Europese sociaaldemocratie centraal. Het congres heeft plaats van 27 tot en met 29 september.
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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.
De werkgroep bestond uit: Mariska Heijs (voorzitter), Veronica de Lange, Herman Noordegraaf, Nico
Schulte Nordholt, Leo Steinhauzer, Johan van Workum en Maarten van den Bos (secretaris). Het
bestuur kwam bijeen op 1 december en 26 januari. Veronica de Lange heeft besloten na een lange
periode lid te zijn geweest van de werkgroep andere prioriteiten te kiezen. Jeroen Muller is inmiddels
tot de werkgroep toegetreden. De werkgroep is nog op zoek naar nieuwe leden.
In 2017 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd over de stand van de democratie in Nederland, op 27
februari, 7 juni en 16 oktober. De waardering van aanwezigen voor de bijeenkomsten was hoog en de
werkgroep was ook van mening dat de bijeenkomsten inhoudelijk voldeden aan de verwachting. Het
bleek echter niet mogelijk om het aantal aanwezigen van de eerste bijeenkomst (ongeveer 110) ook
vast te houden. De tweede en derde bijeenkomst trokken elk tussen de 50 en 70 deelnemers. Dit is in
verhouding met de kosten van de zaal en het werk ter voorbereiding van de bijeenkomst te weinig.
Derhalve heeft de werkgroep besloten te willen investeren in samenwerking met het Netwerk PvdA en
Levensovertuiging voor het organiseren van wat meer, kleinere bijeenkomsten door het land. Zo zijn
op 25 april en 23 mei bijeenkomsten georganiseerd over de vrijheid van onderwijs en armoede.
Daarnaast was er de Banning Lezing – die ongeveer 300 aanwezigen trok – en zal ter gelegenheid van
het IRLS-congres in Utrecht een publieksavond over de toekomst van de Europese samenwerking
georganiseerd worden op 27 september met Franc Vandenbroucke als spreker.
Publiciteit
Tijd&Taak verscheen in november 2017 en mei 2018 in een oplage van 500 exemplaren. Niet
verzonden exemplaren worden uitgedeeld ter ledenwerving, aan auteurs voor een volgend nummer of
bij de leergang. 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. Per 2018 is Dirk Achterbergh toegetreden tot de redactie.
In februari 2018 verscheen bovendien in een oplage van 400 exemplaren de brochure Banningprijs
2018 met daarin de vier genomineerde essays en het juryrapport. Alle aanwezigen bij de bijeenkomst
van 21 februari ontvingen een exemplaar van de brochure.
Hiernaast is er door ambtelijk secretaris Maarten van den Bos in Socialisme en Democratie van
december 2017 een artikel gepubliceerd naar aanleiding van de Banning Conferenties en de Banning
Leergang van 2017 onder de titel ‘Verantwoordelijkheid is het woord niet’. In het nummer van
oktober 2017 van hetzelfde tijdschrift verscheen bovendien een artikel van Menno Hurenkamp op
basis van zijn bijdrage aan de Banningleergang.
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.
Overige
In 2019 bestaan de Banning Vereniging en haar voorlopers honderd jaar. Het bestuur van de
vereniging heeft besloten dat het goed zou zijn ter gelegenheid hiervan een boek te doen verschijnen
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over de geschiedenis van de vereniging en haar voorlopers en de actualiteit van haar traditie.
Ambtelijk secretaris en historicus Maarten van den Bos werkt momenteel aan dit boek. Dit project
wordt mogelijk gemaakt door een garantstelling van de steunstichting, verstrekt onder de voorwaarde
dat de uitvoerder voor een gedeelte van het verstrekte bedrag op zoek gaat naar externe subsidies.
Zowel de compositie van het boek – dat in het najaar van 2019 zal verschijnen – als het zoeken naar
externe middelen verloopt volgens planning.
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