Jaarverslag mei 2021-mei 2022 Banning Vereniging
Algemeen
Het afgelopen jaar werd zeker deels nog steeds getekend door de uitbraak van de corona-pandemie en
de maatregelen genomen om verspreiding van het virus in de greep te houden. Fysieke bijeenkomsten
waren slechts een beperkt deel van het jaar 2021 mogelijk en eigenlijk pas vanaf februari 2022 konden
de meeste bijeenkomsten weer fysiek doorgaan. Desondanks heeft het bestuur ervoor gekozen voor
een aantal bijeenkomsten en vergaderingen digitaal te blijven werken. Juist daarom is ook
geïnvesteerd in de randvoorwaarden daartoe.
Opgemerkt zij voorts dat in dit jaarverslag net als vorig jaar de indeling in categorieën is
overgenomen zoals we die in de begroting en afrekening hebben opgenomen. We kijken dus
achtereenvolgens terug op het bestuurswerk, de stand van de vereniging, de rol van de steunstichting,
het blad, bijeenkomsten, Banning Lezing en Banning Prijs en ten slotte losstaande projecten en
publiciteit.
Bestuur
Het bestuur vergaderde vijfmaal: op vrijdag 10 september (ter voorbereiding op de agendagroep), op 8
oktober (voorafgaand aan de agendagroep), op 10 december, op 11 februari en op 8 april. Alle
vergaderingen waren digitaal, alleen die van 8 april was fysiek met de mogelijkheid ook digitaal mee
te praten.
Het bestuur bestond uit Koen Holtzapffel (voorzitter), Amma Assante, Vecih Er, Frits Hendriks,
Annick Hutten (penningmeester), Mirjam van Leussen, Chantal Robbe en Herman Noordegraaf.
Maarten van den Bos was ambtelijk secretaris.
Blijkens het schema van aan- en aftreden van bestuursleden neemt Herman Noordegraaf dit jaar
afscheid van het bestuur. Zijn kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de vereniging zal node
worden gemist. Een tweede Herman bestaat natuurlijk niet, maar het bestuur houdt zich wel
aanbevolen voor suggesties. Evelien Polter (lid van de redactie van Tijd&Taak) zal in ieder geval het
bestuur komen versterken, maar er is ruimte voor aanvullende versterking van het bestuur.
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 groeit. De vereniging heeft 229 leden (vorig jaar 188). Daarnaast
hebben 27 mensen een abonnement op Tijd&Taak (vorig jaar: 28). Het bestuur stuurt op een
verschuiving van abonnementen naar lidmaatschappen en er wordt actief geworven onder mensen die
bij bijeenkomsten aanwezig zijn om ook lid te worden van de vereniging. De contributie is een
belangrijke bron van inkomsten. Het is ook mogelijk een (extra) bedrag aan de vereniging te doneren,
zonder lid of abonnee van Tijd&Taak te worden.
Momenteel ontvangen ongeveer 625 mensen de maandelijkse nieuwsbrief en de daaraan verbonden
herinneringen voor bijeenkomsten. Dit is minder dan vorig jaar (680), omdat het bestand aan
mailadressen is opgeschoond.
Op dit moment ontvangen 448 leden, abonnees en belangstellenden de papieren versie van
Tijd&Taak. Vanaf 2022 verschijnt het blad elk kwartaal (maart, juni, september, december). De
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nummers verschijnen ook integraal op de website. In het voorjaar heeft het bestuur besloten een
stevige investering te gaan doen in de herontwikkeling van website, nieuwsbrief en sociale media. Dit
om de online vindbaarheid van de vereniging, haar activiteiten en de artikelen uit de nieuwsbrief en
Tijd&Taak te vergroten. Hiervoor zij verder verwezen naar het jaarplan.
Leden kunnen op een tweetal momenten invloed uitoefenen op de koers van de vereniging. In het
najaar, tijdens de zogenoemde ‘agendagroep’ wordt de begroting voor het volgend jaar vastgesteld en
wordt verkend welke inhoudelijke thema’s de leden belangrijk vinden. Het bestuur neemt hier
vervolgens in haar vergadering van december verdere besluiten over. In het voorjaar wordt, tijdens de
jaarvergadering, verslag gedaan van de financiële afrekening van het voorgaande kalenderjaar en van
de activiteiten gedurende het voorgaande verenigingsjaar.
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 bestaat uit Egbert de Vries (voorzitter), Jean Eigeman
(secretaris), Maarten Pieters (penningmeester) en Jochen Geraedts (algemeen bestuurslid). 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. Waar dat wenselijk geacht wordt, sluit ook de voorzitter van de
vereniging bij vergaderingen van het stichtingsbestuur aan.
In 2020 ontving de vereniging een aanzienlijk legaat. Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen van
de vereniging en kan de komende jaren gebruikt worden voor extra activiteiten.
Tijd&Taak
In 2021 verschenen drie nummers van Tijd&Taak, in 2022 zullen vier nummers verschijnen. Respons
op het blad is goed te noemen. Zowel binnen als buiten de vereniging is veel waardering voor het
tijdschrift. De redactie bestaat momenteel uit Dirk Achterbergh, Maarten van den Bos, Twan van
Lieshout, Joke van der Neut en Evelien Polter.
Banningprijs en Banninglezing
In februari 2022 werd de Banningprijs uitgereikt aan Berend Wind en de Banninglezing uitgesproken
door Tuur Elzinga. Esther-Mirjam Sent verzorgde een co-referaat. Door het kort tevoren afschalen van
de coronamaatregelen konden ongeveer 130 mensen in de zaal aanwezig zijn. Voor het eerst was de
lezing ook digitaal te volgen, een kleine 300 mensen keken (een deel van) het programma mee via de
livestream. Het hele programma blijft digitaal beschikbaar en is in zijn geheel terug te kijken.
De volgende lezing en prijs staan op het programma voor 2024.
Met de inzenders van de Banningprijs (34 in getal) wordt nog doorgepraat over het thema. Tijdens een
digitale bijeenkomst, die op korte termijn moet plaatsvinden, zal gezamenlijk worden bekeken op
welke manier het debat, zoals aangezwengeld in de verschillende essays, een vervolg kan krijgen.
Banningleergang
In het najaar van 2021 werd de Banningleergang over het nieuwe sociaal contract aangeboden. Met
Annelien de Dijn, Frans Wijsen, Ruud Koole en Menno Hurenkamp als sprekers. Helaas konden
alleen de eerste twee bijeenkomsten fysiek plaatsvinden en moesten de overige twee digitaal doorgang
vinden. Ook het aantal deelnemers was beperkt, omdat er vanwege de coronamaatregelen een
maximum gesteld was aan het aantal aanwezigen in de zaal.
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Tijdens de leergang is geëxperimenteerd met een klein groep deelnemers die de bijeenkomsten vanuit
huis hebben gevolgd. Voor de lezing bleek dat goed te doen, het gesprek na afloop was vanuit huis
moeilijk te volgen. Mede daarom is ervoor gekozen de lezingen in de voorjaarsleergang van 2022 wel
te streamen en het gesprek na afloop van de lezingen niet. Zo zijn de lezingen wel te volgen, maar
blijft het van meerwaarde om ook in de zaal aanwezig te zijn.
In 2022 worden twee leergangen aangeboden, een in het voorjaar en een in het najaar. Voor het
voorjaar gaat de leergang over migratie, integratie en burgerschap met Leo Lucassen, Tamar de Waal,
Kiza Magendane en Kati Piri als sprekers. 22 mensen namen fysiek deel in de zaal, 25 keken de
lezingen vanuit huis.
Bijeenkomsten
Het afgelopen jaar hebben we vooral digitale bijeenkomsten moeten organiseren. Zo werd
bijvoorbeeld gesproken over de impact van Corona op het politieke proces en over de verhouding
tussen wetenschap en politiek. Het bestuur stelt vast dat het aanbod van digitale bijeenkomsten verder
kan worden uitgebouwd tussen de leergangen en andere bijeenkomsten door. Zo staan er voor de
komende tijd bijeenkomsten gepland over klimaat en corona (grote crisis tegenover kleine crisis) en
wellicht de geringe opkomst bij de raadsverkiezingen en de relatie tot ongelijkheid, achterstelling en
politiek wantrouwen.
De lezing van de Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman werd uitgesteld naar 25 maart. De fysieke
bijeenkomst in Utrecht werd bezocht door 6 belangstellenden, 12 keken mee vanuit huis. Het bestuur
stelt vast dat het organiseren van een alleenstaande avond met een of twee sprekers minder
belangstellenden trekt dan bijvoorbeeld de leergang of bijeenkomsten die voortvloeien uit een project
of samenwerking. Dit type avonden kan, ook met het oog op de kosten en baten, wellicht beter
digitaal.
Internationale Liga van Religieus Socialisten
Specifieke aandacht is en blijft nodig voor de ILRS. De Arbeidersgemeenschap stond mede aan de
wieg van dit internationale netwerk. Jochen Geraedts is vanuit Nederland lid van het bestuur. Het
ILRS-congres had, na de editie van 2018 in Utrecht, in 2021 georganiseerd moeten worden, maar dat
werd uitgesteld vanwege corona. Het werd nu gehouden van 18 tot 19 maart in Helsinki.
Projecten en publiciteit
Ook in deze periode verschenen – naast de bijdragen aan Tijd en Taak – verscheidene artikelen van de
hand van secretaris Maarten van den Bos, bijvoorbeeld in Socialisme en Democratie. Een aantal
artikelen uit Tijd&Taak werden doorgeplaatst op het platform www.nieuwwij.nl. Ook de voorzitter en
anderen publiceren regelmatig bijdragen in verschillende media.
Het verdient aanbeveling te bekijken hoe resultaten van bijeenkomsten en gesprekken ook voor een
breder publiek inzichtelijk en toegankelijk gemaakt kunnen worden. Door bijvoorbeeld een
opiniebijdrage of analyse te schrijven naar aanleiding van een bijeenkomst of leergang.
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