Jaarplan Banning Vereniging 2020-2021
Inleiding
In dit jaarplan doet het bestuur van de Banning Vereniging voorstellen aan de vereniging voor het
jaar 2019-2020.
Bestuur
 Er zijn vier bestuursvergaderingen voorzien.
 Het bestuur blijft aandacht besteden aan verbreding en verjonging van haar achterban.
Afgelopen jaar heeft dat zijn vruchten (zij het bescheiden) afgeworpen. Het bestuur ziet ook
veel in samenwerking met verschillende partners.
 Er zit wat meer ruimte in het programma om in te spelen op actualiteit. Het bestuur hoopt
dat leden, wanneer zij graag een thema willen verkennen of een avond zouden willen
organiseren, contact opnemen met het bestuur. Er zijn hiervoor nadrukkelijk mogelijkheden.
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. Die groei lijkt vooralsnog ook mogelijk.
 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 heeft goede afspraken met de steunstichting over de ontwikkeling van de
financiële ruimte voor de vereniging voor de komende jaren. De financiële positie van de
vereniging is stabiel. Er wordt ingezet op het zelfstandig verwerven van middelen.
 Het bestuur van de steunstichting zal – waar nodig – secretarieel ondersteund worden door
de ambtelijk secretaris.
Samenwerking met de Vereniging Woodbrookers
 Het bestuur wil de contacten met de Woodbrookers blijven onderhouden in verband met
de samenwerking inzake de Banningprijs. Data en gegevens betreffende bijeenkomsten
worden met elkaar gedeeld.
 Het bestuur zal verkennen of en in welke vorm een vervolg gegeven kan worden aan de te
Barchem georganiseerde bijeenkomst van 23 november van vorig jaar.
Banningprijs
 De Banning Lezing en Banning Prijs zijn in februari 2020 uitgesproken / uitgereikt. De
combinatie van lezing en prijs en De Rode Hoed als podium evalueert het bestuur positief.
In 2022 wordt opnieuw een lezing/prijs georganiseerd.
 Een aandachtspunt is het bereik van de prijsvraag. Het bestuur zal zich beraden over het
verhogen van het aantal inzenders.
Banningleergang
 De leergang 2020 gaat over duurzaamheid en klimaatpolitiek. Geworven sprekers zijn
Heleen de Coninck, Rene ten Bos (onder voorbehoud), Sarah de Lange (onder voorbehoud)
en Marjan Minnesma (onder voorbehoud).
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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 toegenomen belangstelling voor de leergang, met name ook onder jongere deelnemers,
ziet het bestuur als een positief gegeven. Er zijn gesprekken over uitbreidingen, herhalingen
elders of het mede-organiseren van vergelijkbare bijeenkomsten. Zodra deze gesprekken
concreet zijn, zal het bestuur zich hierover verder beraden.

Banning Conferenties
 Activiteiten betreffende conferenties en bijeenkomsten zijn bijeengebracht onder
verantwoordelijkheid van het bestuur. Jaarlijks overlegt het bestuur met haar leden over het
programma van het volgend jaar. De bijeenkomst van deze zogenoemde agendagroep staat
gepland voor vrijdag 16 oktober 2020. Deze bijeenkomst krijgt de status van een formele
ledenvergadering (naast de jaarvergadering in mei/juni), waar ook de begroting van het
volgende kalenderjaar wordt vastgesteld.
 Voor dit jaar was de Banning Lezing de belangrijkste grote bijeenkomst. Er is in de
begroting rekening gehouden met andere bijeenkomsten. Op dinsdag 9 juni staat
bijvoorbeeld een bijeenkomst gepland rondom het vraagstuk voltooid leven met dr. Els van
Wijngaarden. Ook is er overleg met De Linker Wang ten behoeve van een bijeenkomst over
linkse samenwerking en klimaatpolitiek.
 In verband met de uitbraak van Corona zijn er in de maanden maart, april en mei geen
bijeenkomsten mogelijk geweest. Dat betekent dat een aantal zaken zijn opgeschoven. Zo
zal het vervolg van het project verantwoordelijkheid doorgeschoven moeten worden naar
het najaar.
Netwerk PvdA en levensovertuiging
 Activiteiten van het netwerk zijn meer geïntegreerd in het werk van de vereniging.
Bijeenkomsten worden dan ook altijd in samenspraak en samenwerking georganiseerd.
 Het is de bedoeling vanuit bijeenkomsten ook verder te werken aan de ontwikkeling van
standpunten. Deze worden waar mogelijk niet alleen breed bekend gemaakt, maar ook
aangeboden aan betreffende fracties en het partijbestuur. Naar aanleiding van de
bijeenkomst over voltooid leven is dat bijvoorbeeld de bedoeling.
 Leden van het Netwerk krijgen ook dit jaar opnieuw het aanbod lid te worden van de
Banning Vereniging.
 Met het Partijbestuur wordt nog overleg gevoerd over de stand van zaken in het netwerk,
haar werkzaamheden, de Banning Avonden en eventuele andere bijdragen die vanuit de
vereniging cq het netwerk geleverd kunnen worden.
 Verkiezingsprogramma
ILRS
Het ILRS zal zich, voortbouwend op de conferentie in Utrecht in 2018, verder bezinnen op haar rol
en toekomst. Waar dat dienstbaar is, is de vereniging graag bereid hierbij een rol te vervullen.
Publiciteit
Het bestuur is van plan om:
 Er worden in 2020 drie nummers van Tijd en Taak uitgebracht (april, juni, november). Het
bestuur beziet in hoeverre het mogelijk zou zijn vaker een themanummer uit te brengen.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de kosten (opmaak, druk, verzending).
 Er worden tien digitale nieuwsbrieven uitgebracht (maandelijks, behoudens augustus en
januari). Aankondigingen van bijeenkomsten worden zo breed mogelijk verspreid.
 Vanuit de vereniging wordt actief gewerkt aan het uitdragen van inzichten en standpunten
en het bijdragen aan het debat over de toekomst van de sociaaldemocratie middels
publicaties.
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Projecten
 De vereniging is de laatste jaren meer projectmatig gaan werken, op basis van extra
financiering van de steunstichting of derden. Het bestuur waardeert die ontwikkeling
positief. Zo heeft het doen verschijnen van het jubileumboek de vereniging veel publiciteit
opgeleverd en is het project verantwoordelijkheid belangrijk geweest in het aangaan van
nieuwe samenwerkingen en verbindingen.
 Voor de komende jaren is geïnventariseerd of het mogelijk is een biografie van Willem
Banning te doen verschijnen. Hieraan wordt doorgewerkt, zij het met in het achterhoofd
dat dit een project van lange adem betreft.
 Komende periode wordt door ambtelijk secretaris in samenwerking met Erik Jurgens
gewerkt aan een boek. Voor dit project zijn afspraken gemaakt voor 2020, naar een vervolg
wordt eind van dit jaar gekeken. Mocht opbrengsten van het project niet in boekvorm
verschijnen, wordt het op een andere wijze gepubliceerd.
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