Jaarverslag mei 2018-mei 2019 Banning Vereniging

Algemeen
Het afgelopen seizoen zijn de voorgenomen activiteiten uitgevoerd. Er is hard gewerkt aan het
boekproject, wat maakt dat aanstaande november Geloven in het ideaal. Geschiedenis en actualiteit
van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers kan verschijnen. Ondertussen sprong vooral de
ILRS-conferentie eruit, met een goed bezochte eerste publieksavond en trok de leergang een stuk
meer deelnemers dan de vorige twee edities. Een aandachtspunt is het aantal leden. De vereniging
heeft de Anbi-status.
Bestuur
Het bestuur vergaderde 4 maal: op 21 september en 30 november en op 8 februari en 10 mei. Het
bestuur bestond uit: Koen Holtzapffel (voorzitter), Khalil Aitblal, Saami Akrouh, Amma Assante,
Mariska Heijs, Frits Hendriks, Annick Hutten (penningmeester), 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 gaat zo veel mogelijk via e-mail.
Het ledental van de Vereniging is stabiel. De vereniging heeft 178 leden. Sinds 2013 is het ook
mogelijk donateur van de vereniging te worden. Er staan 20 mensen geregistreerd als donateur en er
zijn dertig abonnementen op Tijd&Taak.
Momenteel ontvangen 640 belangstellenden de nieuwsbrief van de vereniging. De nieuwsbrief wordt
maandelijks verzonden, met uitzondering van de maanden januari en augustus. 388 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. In januari 2019 zijn voorzitter Geert van Rumund, secretaris Johan van Workum en
penningmeester Carla de Jong afgetreden als bestuursleden. Als opvolgers zijn Egbert de Vries
(voorzitter), Jean Eigeman (secretaris) en Maarten Pieters (penningmeester) benoemd. Samen met
Jochen Geraedts vormen zij het bestuur van de Steunstichting. De ambtelijk secretaris van de
vereniging ondersteunt ook het bestuur van de Steunstichting, penningmeester Annick Hutten treedt
op als vaste vertegenwoordiger van het verenigingsbestuur bij vergaderingen van de Steunstichting.
Samenwerking met de Vereniging Woodbrookers
De Banning Vereniging en de Vereniging Woodbrookers Barchem weten zich vanuit hun traditie
verbonden en willen aan die verbondenheid ook graag verdere uitwerking geven. De Woodbrookers
zijn en blijven betrokken bij de Banningprijs, waarbij er traditioneel een lid van de Woodbrookers
zitting neemt in de jury. Daarenboven zoeken de besturen van beide verenigingen naar mogelijkheden
voor samenwerking. Hiertoe is een dialoog opgestart die in ieder geval een vervolg krijgt in een
bijeenkomst te Barchem op 23 november 2019.
Banningprijs en Banninglezing
De Banningprijs is uitgereikt en de Banninglezing uitgesproken in februari 2018. In februari 2020 zal
de prijs opnieuw uitgereikt en de lezing uitgesproken worden. Het bestuur heeft uiteraard beiden in
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voorbereiding en heeft het voornemen uitreiking van de prijs en uitspreken van de lezing ook in
thematisch opzicht te blijven verbinden.
Banningleergang
De Banningleergang van het najaar 2018 werd georganiseerd rond de vraag ‘Is dit de politiek die we
werkelijk willen?’ en probeerde die vraag vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Juist het
idee de leergang rond een vraag in plaats van een thema te organiseren werd door deelnemers
gewaardeerd. Het aantal aanmeldingen (38) was fors, evenals het aantal uiteindelijke deelnemers (31).
Vorig jaar waren er 23 aanmeldingen.
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 eerste drie avonden werden verzorgd
door Remieg Aerts, Mohammed Ajouaou en Sarah de Lange. Bedoeling was op de vierde avond
Diederik Samsom te interviewen, dat ging helaas te elfder ure niet door, hij werd vervangen door Mei
Li Vos. Dit had grote consequenties voor de avond. Er was besloten deze publiek toegankelijk te
maken, waarvoor bijna honderd mensen zich aanmeldden. Nadat Samsom moest afzeggen, liep het
aantal aanmeldingen weer terug tot ongeveer 40.
De leergang werd opnieuw gewaardeerd met een hoog cijfer, zowel voor het geheel als voor de
afzonderlijke sprekers. Er was wat ergernis rondom de avond met Somsom en er waren vraagtekens
bij het publiek toegankelijk maken ervan (immers: waarom dan de hele leergang doen als je blijkbaar
ook kunt shoppen uit de bijeenkomsten). Mede daarom zou het wellicht beter zijn dat niet meer te
doen en de bijeenkomsten klein te houden. Het aantrekken van een spreker met een sterk publiek of
politiek profiel voor een interview in de laatste bijeenkomst werd door deelnemers wel gewaardeerd,
die vorm helpt zonder twijfel bij het werven van deelnemers.
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 100 leden.
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur vergaderd in november 2018 en februari 2019, met name om
te spreken over de samenwerking met de Werkgroep Banning Conferenties enerzijds en nieuwe
thema’s anderzijds. De nieuwe bestuursstructuur moet het programma van het netwerk sterker
inbedden in het werk van de vereniging als geheel. Er zit veel potentie in het netwerk, maar dat kwam
er de afgelopen periode niet altijd uit. Voor de komende periode staan er weer meer inhoudelijke
bijeenkomsten op de planning.
Inhoudelijk was vooral het ILRS-congres het afgelopen jaar van belang. Daarnaast is er mede vanuit
het netwerk het aanbod gedaan aan afdelingen van de PvdA om een ‘Banning avond’ te organiseren.
Op die avond gaat de afdeling, na een inleiding van Maarten van den Bos, onder leiding van Frits
Hendriks in gesprek over de bestaansgrond van de PvdA. Een eerste avond, op 10 april in de afdeling
Berg en Dal, was succesvol, een volgende avond in Nijmegen staat gepland.
Internationale Liga van Religieus Socialisten
Via het Netwerk zijn de PvdA en de Banning Vereniging verbonden met de Internationale Liga van
Religieus Socialisten (ILRS). Jochen Geraedts is – als opvolger van Johan van Workum – als
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penningmeester lid van het bestuur. Afgelopen maart is hij in die hoedanigheid aanwezig geweest bij
een bijeenkomst van het bestuur in Madrid.
In 2018 heeft het congres van de ILRS dat om de drie jaar georganiseerd wordt plaatsgevonden in
Utrecht. Met een goed bezochte (ongeveer 85 aanwezigen) publieksavond op 27 september, een
inhoudelijke dag op 28 september en een meer intern gerichte ochtend op 29 september was het een –
naar het oordeel van de deelnemers – succesvolle conferentie. Er werd een slotverklaring
aangenomen, die ook door onder meer de vereniging is gepubliceerd.
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 is na haar vergadering op 26 januari 2018 niet meer als zodanig bij elkaar gekomen. Mede
daarom wordt in het document over de verenigingsstructuur een andere organisatievorm gezocht.
In 2018 was, naast de Banning Lezing van februari, de publieksavond van 27 september de Banning
Conferentie.
Publiciteit
Tijd&Taak verscheen in november 2018 en mei 2019 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 De Volkskrant verscheen begin juni een mooie bespreking van het nummer van Tijd&Taak van mei
2018. Ook over de Banning Lezing van Asscher in februari 2018 was er de nodige publiciteit.
Maarten van den Bos publiceerde bovendien zelf nog een aantal artikelen in Tijdschrift voor
Theologie, VolZin en Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
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
over de geschiedenis van de vereniging en haar voorlopers en de actualiteit van haar traditie.
Ambtelijk secretaris en historicus Maarten van den Bos heeft het manuscript van dit boek afgelopen
jaar afgerond, het zal verschijnen in november onder de titel Geloven in het ideaal. Geschiedenis en
actualiteit van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. Daarenboven is het afgelopen jaar
besloten het jubileum aan te grijpen om in samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting het begrip
verantwoordelijkheid op haar hedendaagse betekenissen te onderzoeken en te bezien of er – vanuit de
traditie van de vereniging – een nieuwe, sociaaldemocratische invulling gevonden kan worden voor
het begrip dat vandaag de dag vaak begrepen wordt als ‘eigen verantwoordelijkheid’. De
openingsbijeenkomst van dit project stond gepland op 14 mei.
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