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Jaarplan Banning Vereniging 2019-2020 
 
Inleiding 
In dit jaarplan doet het bestuur van de Banning Vereniging voorstellen aan de vereniging voor het 
jaar 2019-2020. Bij dit jaarplan is een notitie gevoegd (bijlage 4b) waarin het bestuur een aantal 
voorstellen doet betreffende de structuur van de vereniging.  
 
Bestuur 

 Er zijn vier bestuursvergaderingen voorzien. 

 Een belangrijke opdracht voor het bestuur blijft vernieuwen, verjongen en verbreden. Het 
bestuur wil juist daar het zwaartepunt leggen voor de komende periode en zal zich in 
september dan ook bezinnen op haar eigen rol en functie binnen de vereniging.  

 Het bestuur wil stevig inzetten op het jubileum van de vereniging en ter gelegenheid 
hiervan de actualiteit van haar traditie nader verkennen. Daarnaast zet het bestuur in op 
uitwerking van het project verantwoordelijkheid in samenspraak met de Wiardi Beckman 
Stichting  

 
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 van de vereniging te worden of om een 
abonnement te nemen op Tijd&Taak. 

 Het blijft beleid om donateurs en abonnees te vragen lid te worden van de vereniging.  

 Via de zogenoemde Banning Avonden die georganiseerd kunnen worden in bijvoorbeeld 
PvdA-afdelingen is het mogelijk de bekendheid van de vereniging verder te vergroten.  

 
Steunstichting Banning Vereniging  

 Het bestuur wil de contacten met de steunstichting onderhouden, penningmeester is 
namens het bestuur aanwezig bij vergaderingen.  

 Het bestuur wil de gesprekken met de steunstichting over zowel de financiële ruimte voor 
de vereniging als haar inhoudelijke programma voortzetten.  

 Ambtelijk secretaris wordt aangewezen om het bestuur van de Steunstichting daar waar 
nodig secretarieel te ondersteunen.  

 
Samenwerking met de Vereniging Woodbrookers 

 Het bestuur wil de contacten met de Woodbrookers blijven onderhouden in verband met 
de samenwerking inzake de Banningprijs.  

 Het bestuur zet de gesprekken met het bestuur van de Vereniging Woodbrookers voort en 
wil in samenspraak met dat bestuur waar mogelijk komen tot uitwisseling en 
samenwerking. Te beginnen wordt op zaterdag 23 november te Barchem een gezamenlijke 
bijeenkomst georganiseerd.  

 
Banningprijs 

 De Banninglezing 2020 zal worden uitgesproken door Marjanne Minnesma van Urgenda. De 
Banningprijs zal worden uitgeschreven rond het thema duurzaamheid, zowel waar het gaat 
om de inhoudelijke doelstellingen als de wegen ernaartoe.  

 De combinatie van Banningprijs en Banninglezing wordt door het bestuur positief 
beoordeeld en zal worden voortgezet.  

  
Banningleergang 

 De leergang 2019 heeft plaats in oktober en november. De leergang gaat dit jaar over de 
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actualiteit van de sociaaldemocratische traditie. Geworven sprekers zijn Herman 
Noordegraaf, Merijn Oudenampsen, Sarah de Lange en Wouter Bos (de laatste nog onder 
voorbehoud).  

 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. 

 De leergang liet het afgelopen jaar weer een toenemende belangstelling zien. Een iets 
gewijzigde opzet, waarbij een vraag centraal staat en wordt toegewerkt naar een interview 
met een publiekstrekker blijkt een goed format.  

 
Banning Conferenties 

 De activiteiten van de werkgroep worden op voorspraak van het bestuur ondergebracht bij 
het bestuur. De leden van de werkgroep worden van harte uitgenodigd samen met de leden 
van het Curatorium Banning Leergang zitting te nemen in een zgn. agendagroep, waarmee 
het bestuur graag jaarlijks in gesprek wil over het programma en de centrale onderwerpen 
daarin voor het volgend jaar.  

 In dit jaar zijn de bijeenkomsten van de vereniging gericht op enerzijds de actualiteit van 
het eigen verleden en anderzijds het project verantwoordelijkheid.  

 
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. 

 Om deze bijeenkomsten verder te integreren in het lopende programma van de Banning 
Vereniging zullen twee leden van het bestuur van het Netwerk op persoonlijke titel lid 
worden van het Verenigingsbestuur.  

 Inhoudelijk zal het netwerk het komend jaar zich voornamelijk richten op vragen rond 
modern activisme. Tegelijkertijd zal, wanneer de actualiteit daar aanleiding voor geeft, ook 
geprobeerd worden in samenspraak met partijgenoten in vertegenwoordigende organen 
bijeenkomsten te beleggen.  

 Tijdens een PvdA-congres bestaat soms de mogelijkheid een stand in te richten of 
workshop te houden. Hiervan zal wanneer mogelijk gebruik worden gemaakt.  

 
ILRS 
Voortbouwend op afspraken gemaakt op het ILRS congres in Utrecht in september 2018 zal het 
bestuur van de ILRS zich bezinnen op rol, taak en positie van de ILRS in de komende jaren. Waar 
mogelijk zullen zowel de vereniging als het netwerk dit ondersteunen.  
 
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.  

 Rondom het verschijnen van het jubileumboek in november actief publiciteit voor het werk 
van de vereniging te genereren.  


