Jaarplan Banning Vereniging 2021-2022
Inleiding
In dit jaarplan doet het bestuur van de Banning Vereniging voorstellen aan de vereniging voor het
jaar 2021-2022. Suggesties voor inhoudelijke thema’s, zoals door leden gedaan via de
agendagroep, zijn daarin meegenomen.
In het jaarplan is dezelfde volgorde aangehouden als in het jaarverslag over het vorige
verenigingsjaar, de begroting en afrekening.
Bestuur, vereniging, steunstichting
 Er zijn vijf vergaderingen van het bestuur voorzien. Vier reguliere vergaderingen en een
korte bijeenkomst na de zomervakantie ter voorbereiding op de agendagroep in het najaar.
 Het bestuur zal steeds afwegen in hoeverre het wenselijk en mogelijk is bijeenkomsten
fysiek te organiseren of dat digitaal beter is. Ook wordt door het bestuur bezien op welke
manier bijvoorbeeld het digitaal vergaderen en/of de digitale avonden ook na de coronapandemie een plek kan krijgen in het programma van de vereniging.
 Inzet blijft op het zo veel mogelijk stabiel houden van het ledenbestand en het vergroten
van de kring van belangstellenden. Hiervoor is een constante groei van het aantal leden
nodig, net als een stevige inzet op het aanbieden van interessante bijeenkomsten.
 Het bestuur wil verder investeren in samenwerking binnen de brede sociaaldemocratische
beweging in Nederland.
 Het bestuur hecht veel waarde aan de betrokkenheid en inzet van leden. Niet alleen via de
verschillende activiteiten, de agendagroep en de jaarvergadering, maar ook tussentijds.
Leden worden van harte opgeroepen ideeën, suggesties of plannen voor bijeenkomsten
met het bestuur te delen. Dat kan bijvoorbeeld via info@banningvereniging.nl.
 Het bestuur hecht veel waarde aan de goede contacten met het bestuur van de
steunstichting. Samenwerking met de steunstichting wordt volgens bestaande afspraken
voortgezet.
Tijd en Taak, nieuwsbrief
 De nieuwsbrief van de Banning Vereniging verschijnt tien maal per jaar (maandelijks, niet in
januari en augustus). De nieuwsbrief is vooral bedoeld voor het delen van informatie over
bijeenkomsten. Daarnaast worden sinds begin 2021 ook altijd een of meer inhoudelijke
artikelen in de nieuwsbrief opgenomen. Het bestuur roept leden en/of belangstellenden die
een bijdrage willen insturen voor de nieuwsbrief van harte op zich te melden bij de
secretaris.
 Komend najaar verschijnen twee nummers van Tijd en Taak, waarmee het aantal nummers
in 2021 komt op 3. De redactie heeft de ambitie het blad elk kwartaal te doen verschijnen
en het bestuur steunt die ambitie. Dat betekent een extra investering in het blad.
 De inzet is er bovendien op gericht om artikelen uit Tijd en Taak zowel als het blad als
geheel breder bekend te maken. Bijvoorbeeld via het doorplaatsen van artikelen door het
platform www.nieuwwij.nl, maar ook door het publiceren van de integrale nummers op de
website.
Banningprijs en Banning Lezing
 De Banning Lezing zal weer worden uitgesproken op maandag 21 februari 2022 in De Rode
Hoed. Die avond wordt ook de Banning Prijs uitgereikt. Inzet is erop gericht thematiek van
lezing en prijs opnieuw op elkaar af te stemmen.
 Thema van lezing en prijs: hoe geven we dan vorm aan een nieuw sociaal contract? Het
gaat in het publieke debat veelvuldig over die vraag. Enerzijds vanuit de wens te komen tot
een nieuw perspectief op de verhouding tussen overheid en burger, anderzijds vanuit de
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gedachte dat de maatschappelijke samenhang om een veelheid van redenen onder druk
lijkt te staan. In zowel de leergang als de lezing willen we deze thema’s verder verkennen,
aan de hand van begrippenparen als vrijheid en verantwoordelijkheid, gemeenschapszin en
individualisme en verzorgingsstaat en participatiesamenleving.
Bij moment van schrijven kon nog niet definitief worden aangegeven wie in 2022 de
Banning Lezing zal uitspreken. Het bestuur spreekt de hoop uit dat dit staande de
vergadering wel kan worden aangegeven.
Voor de prijs wordt de precieze invulling verder uitgewerkt in samenspraak met de jury.
Deze zal bestaan uit een bestuurslid van de Banning Vereniging, een redactielid van
Socialisme en Democratie, een lid van de Vereniging Woodbrookers Barchem, de winnaar
(m/v) van de prijs 2020 en een onafhankelijk voorzitter. Ondersteuning is in handen van de
secretaris. Als onafhankelijk voorzitter heeft het bestuur dit jaar gekozen voor Mei Li Vos,
voorzitter van de Senaatsfractie van de PvdA.
Speciale aandacht is er deze jaargang voor de bekendheid van de prijs, daar het aantal
inzendingen de afgelopen jaren terugliep. Bovendien stelt het bestuur voor de
maximumleeftijd van inzenders te verhogen van 35 naar 40 jaar.
Het bestuur zet zich nadrukkelijk in om een verbinding te leggen tussen de thematiek van
de leergang en de lezing/prijs, zodat een mooi verbonden programma ontstaat.

Banningleergang
 De leergang 2020 over klimaatpolitiek is doorgeschoven naar april/mei 2021 en zal digitaal
worden aangeboden. Er zijn ongeveer 35 deelnemers.
 De thematiek van de leergang van het najaar is gelijk aan die van lezing en prijs, om
zodoende niet alleen een mooie eenheid in het programma te creëren, maar evenzo vanuit
de leergang kandidaten te werven voor de Banning Prijs.
 Als sprekers hebben bevestigd: Annelien de Dijn, Frans Wijsen en Menno Hurenkamp. Met
een vierde spreker wordt nog overlegd over de mogelijkheden. De hoop is dat in de
nieuwsbrief van juni het definitieve programma kan worden aangekondigd.
Bijeenkomsten
 Bijeenkomsten van de vereniging worden in principe altijd georganiseerd door vereniging
en netwerk in synergie en samenwerking. Zowel leden van de vereniging, belangstellenden
als leden van het netwerk worden per definitie uitgenodigd.
 Vooralsnog wordt geprobeerd het regime van maandelijkse digitale bijeenkomsten door te
zetten. Dat geeft gelegenheid als vereniging over verschillende thema’s in gesprek te zijn,
waarbij sommige gesprekken ook weer een vervolg kunnen krijgen.
 Het is de inzet van het bestuur hier ook de samenhang en samenwerking te zoeken met
Tijd en Taak. Immers, artikelen in het blad kunnen aanleiding zijn voor gesprekken, net zoals
gesprekken mogelijk aanleiding kunnen zijn voor artikelen in het blad.
 In het najaar wordt ook weer ingezet op fysieke bijeenkomsten, maar wel als dat ook
daadwerkelijk meerwaarde heeft voor de bijeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een grote
conferentie in samenwerking met meerdere partners of juist een bijeenkomst over een
onderwerp dat zich niet heel goed leent voor een digitale bijeenkomst of een bijeenkomst
op locatie.
 Het bestuur heeft specifiek aandacht voor de (politieke) doorwerking van bijeenkomsten,
welke kunnen uitmonden in publicaties en/of advies aan (bijvoorbeeld) politieke fracties in
Tweede Kamer, Eerste Kamer en/of het lokaal bestuur. De vereniging staat altijd open voor
vragen om inhoudelijke of organisatorische hulp bij het verkennen of uitwerken van
thema’s.
ILRS
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Specifieke aandacht voor de internationale samenwerking in het kader van de ILRS is er bij

het bestuur doorlopend, zij het dat het in eerste aanleg aan het bestuur van de ILRS is op
dit punt activiteiten te ontplooien. Het bestuur is en blijft ook na de conferentie van de ILRS
in Utrecht in 2018 graag bereid om hieraan desgewenst medewerking te verlenen.
Projecten en publiciteit
 Zoals ook aangegeven in het jaarverslag zet de vereniging naast haar reguliere programma
(lezing en prijs, leergang) meer en meer in op bijeenkomsten die inspelen op de actualiteit.
Daarenboven is er de mogelijkheid via verschillende projecten invulling te geven aan de
ambitie ‘denktank op links’ te zijn.
 Projecten vergen soms een lange adem, kunnen uiteindelijk een andere wending nemen of
verzanden, zijn soms een succes en soms ook weer niet. Belangrijk is steeds weer te kijken
wat de vereniging (in samenwerking of alleen) kan bijdragen. Het bestuur wil hier het
komende jaar nadrukkelijk aandacht voor hebben, juist ook omdat de vereniging vanwege
het legaat de armslag heeft projecten te draaien.
 Inzet daarbij is een constructieve bijdrage in het debat in sociaaldemocratische kring over
een politieke inzet gefundeerd op een duidelijke, op (levensbeschouwelijke) overtuigingen
en waarden gegrondveste, mens- en maatschappijvisie. Dat kunnen projecten zijn die
terugkijken, maar de overtuiging van het bestuur is dat de vereniging momenteel vooral
moet willen kijken naar de toekomst van sociaaldemocratische politiek.
 De traditie van Willem Banning, de arbeidersgemeenschap en de verbinding tussen religie,
levensovertuiging en sociaaldemocratie blijft daarbij een belangrijke bron van studie en
inspiratie.
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