JAARVERSLAG STICHTING WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN 2012 – 2013
1. Op vrijdag 15 juni 2012 is de oprichtingsakte van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven op
het kantoor van notarissen Pasmans, Ras en Janssen in aanwezigheid van notaris mevrouw
mr. A. Mertens getekend door de bestuursleden Jos Liebens, Harry Willemsen (voorzitter) en
Peter de Wind (secretaris/penningmeester). Het jaarverslag 2012-2013 omvat niet de
gebruikelijke periode 1 augustus tot en met 31 juli het daaropvolgende jaar, maar begint op
15 juni 2012 en eindigt op 1 augustus 2013 (tot en met 31 juli).
2. Dezelfde dag, 15 juni 2012, zijn acties ondernomen om de INGbankrekening op naam te
stellen van de nieuwe stichtingsvorm. Op 27 juni heeft de secretaris/penningmeester het
ING-kantoor, Nieuwstraat te Eindhoven bezocht en mondeling toegelicht wat er nu precies
moest worden aangepast: alleen de naamstelling, geen bestuurswisseling. De volgende dag,
28 juni, was de naamswijziging officieel een feit.
3. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven is gedaan door notaris mw.
mr. A. Mertens. Het toegewezen inschrijvingsnummer luidt: 55514057. Het nummer werd op
maandag 18 juni 2012 aan de stichting verstrekt en waarvan de KvK op dezelfde dag bericht
heeft verzonden aan de secretaris.
4. Tevens heeft de Kamer van Koophandel de stichting geregistreerd in het Handelsregister
onder het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
8517.46.202. Door de Kamer van Koophandel is de registratie in het Handelsregister
doorgegeven aan de belastingdienst. Aan de hand van de overhandigde en beschikbare
gegevens is er voor de inspecteur geen sprake van ondernemerschap voor de
omzetbelasting, inhoudingplicht voor loonheffingen of belastingplicht voor
vennootschapsbelasting. De stichting hoeft derhalve aan de inspecteur van de belastingen
geen aangifte te doen, tenzij de feitelijke omstandigheden zich in de toekomst wijzigen.
5. Op vrijdag 22 juni 2012 werd het uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel door
notaris mw. mr. A. Mertens verzonden aan de secretaris. Op zaterdag 23 juni werd het
uittreksel op het officiële adres van de stichting ontvangen.
6. Alle officiële stukken van de notaris, Kamer van Koophandel, de belastingdienst en de
INGbank zijn door de secretaris gescand en aan de medebestuursleden gezonden.
7. Voorzitter Harry Willemsen en secretaris Peter de Wind hebben, op uitnodiging van de
bibliotecaresse mw. drs. Ingrid van Neer, op vrijdag 15 juni om 10.30 uur de bibliotheek van
de op 27 april 2012 overleden pater dr. Cees Mertens bezocht en ter overname beoordeeld.
Cees Mertens was hoogleraar Franse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen en sinds 2008 een regelmatige bezoeker van de wijsgerige kring. Er werd
overeengekomen dat de nieuwe stichting de ruim 42 meter boeken tegen betaling
overneemt en de boeken een goede bestemming gaat geven.
Op donderdag 21 juni 2012 hebben de voorzitter en de secretaris de boeken opgehaald: een
klein deel gaat naar Centre Érasme en het overgrote deel komt in beheer van de stichting
WKE. De secretaris en penningmeester Peter de Wind zorgt voor verkoop van de boeken aan
bezoekers van de wijsgerige kring en zo mogelijk aan externe instanties. In delen worden de
boeken vanaf december 2012 ook op Marktplaats.nl aangeboden.
8. Op 3 mei 2012 kreeg de secretaris een uitnodiging van een vertegenwoordigster van het
Eindhovens Dagblad, om een advertentie in het ED 100 magazine te plaatsen. Eind dit jaar
viert het ED haar 100-jarig bestaan met de uitnodiging aan oude Eindhovense instellingen
een advertentie te plaatsen in genoemd magazine. Op 21 juni is besloten in dit speciale geval
en bij hoge uitzondering mee te doen. Bestuurslid Jos Liebens en secretaris Peter de Wind
hebben medio september 2012 een conceptadvertentie opgesteld en ter beoordeling
voorgelegd aan de heer Jan Klerks, grafisch vormgever van het ED. Vóór 1 november moet de
definitieve advertentie worden aangeleverd. De aanlevering heeft ruim op tijd plaats
gevonden. Eind december 2012 ontvangen alle abonnees van het ED per post het 100
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Magazine. Ook de adverteerders ontvangen naar verluidt een exemplaar. Een exemplaar van
“Van hooi tot hightech“ is in het archief opgenomen.
Het vastleggen van de inleiders werd door familieomstandigheden verlaat. Het programma
2012-2013 was niet, zoals gewoonlijk begin of medio augustus klaar, maar pas begin
september. De late uitnodiging dit jaar was er de oorzaak van dat enkele beoogde inleiders
moesten afzeggen vanwege reeds geplande activiteiten op de dinsdagavonden.
Met de volgende sprekers is het programma 2012-2013 beslist heel goed uitgevallen: Paul
Moyaert, Thomas Mertens, Ronald Tinnevelt, Jan Keij, Henk Haenen, Bart Vandenabeele,
Tom Claes, Herman Lodewyckx, Dirk De Schutter, Angela Roothaan en Paul Cruysberghs.
Op zondag 16 september 2012 is een nieuwe Trodat-stempel ontworpen en besteld (met
vermelding van de stichtingsvorm (verplicht) en de website.
Ter voorkoming van het kwijtraken van essentieel materiaal wat betreft historische en
financiële documenten (computercrash) is op 30 november 2012 door de secretaris besloten
gebruik te maken van de geboden mogelijkheid door internetprovider STRATO op een
HiDrive alle essentiële documenten van de WKE te plaatsen. De eerste 6 maanden zijn gratis,
daarna zijn de kosten ca. € 6,00 per maand. Voordeel van deze optie is: ook andere
bestuursleden kunnen op afstand de documenten inzien (wel eerst downloaden op de eigen
computer). Zeker bij onverwachte gebeurtenissen, zoals ziekte of overlijden van de
secretaris/penningmeester, wordt het bestuur niet voor de onverkwikkelijke situatie
geplaatst niet bij machte te zijn bij de documenten te komen.
Per 31 december 2012 is door de penningmeester de financiële tussenbalans opgemaakt. De
financiële stukken zijn in 2 documenten naar de overige bestuursleden gezonden.
Vanaf 10 januari 2013 kunnen de worddocumenten niet meer gratis worden overgezet in de
pdf-opmaak. De secretaris heeft privé een jaarabonnement genomen om de documenten
ook in pdf-opmaak te kunnen leveren. Voortaan zullen alle documenten zowel in word- als in
pdf-opmaak worden opgemaakt en naar de bestuursleden worden gezonden.
Op vrijdag 11 januari 2013 ontving de secretaris ter ondertekening een nieuw huurcontract.
Het nieuwe huurcontract betreft de periode april tot en met december 2013 en berekent de
prijs van € 291,49 voor 17 avonden . Elke avond extra kost € 17,14.
“De huursom wordt voor het eerst met ingang van 1 januari 2014 met 3% verhoogd”, aldus
een letterlijk citaat uit het nieuwe contract.
Op 23 januari 2013 ontving de secretaris een e-mail van Walfred Haans met het verzoek voor
een interview met een vertegenwoordiger van de WKE. Het betreft een interview ten
behoeve van “De digitale school” die een vaklokaal voor filosofie kent
(http://filosofie.vakcommunity.nl/) en waarvan 900 leden van de vakcommunity maandelijks
een Nieuwsbrief ontvangen. Het interview met voorzitter Harry Willemsen is begin februari
2013 op de website van “De digitale school” gepubliceerd in “Nieuwsbrief 55”.
Op 31 januari 2013 bereikte ons via Harry Willemsen het verzoek vijf vragen te
beantwoorden over het hoe en het waarom van de toename van de populariteit van
filosofie. Het verzoek werd gedaan door Geertjan Claessens, journalist van Dagblad de
Limburger en van Limburgs Dagblad.
De vragen, die ons werden voorgelegd, waren de volgende:
1) Hoe ontwikkelde het aantal lezers van uw blad en website, en het aantal bezoekers van
uw cursussen zich de afgelopen jaren?
2) Blijkt een toegenomen populariteit ook uit het aantal reacties? Hoeveel reacties komen
van lezers en bezoekers komen er binnen? Hoe ontwikkelt zich dit aantal de afgelopen jaren?
3) Wat zijn de belangrijkste redenen voor lezers om voor dit blad te kiezen? Wat spreekt hen
aan?
4) Wat kan er verbeteren aan het blad, de cursussen en de manier waarop geschreven en
gesproken wordt over filosofie?
5) Heeft u de indruk dat de belangstelling voor filosofie groeit? Hoe is die ontwikkeling te
verklaren?
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De vragen zijn beantwoord door eindredacteur Harry Willemsen voor het tijdschrift Filosofie
en door secretaris Peter de Wind voor de Stichting WKE. Jos Liebens was corrector van de
beide teksten en zorgde voor correct Nederlands taalgebruik. Na deze redigerende taak heeft
de secretaris de beide documenten op woensdag 6 februari 2013 naar journalist Geertjan
Claessens gestuurd en cc. doen toekomen aan voorzitter Harry en aan Jos, verantwoordelijke
voor pr-zaken namens de Stichting WKE.
Het artikel waarin de beide interviews door journalist Geertjan Claessens zijn verwerkt, is op
donderdag 7 maart 2013 verschenen in de beide Limburgse krantenedities. De digitale versie
van het artikel (JPG-opmaak) is op dinsdag 12 maart 2013 per e-mail door de heer Claessens
naar de secretaris verstuurd. De laatste heeft direct de beide betrokken bestuursleden Harry
Willemsen en Jos Liebens de digitale versie van het artikel toegestuurd. Ook heeft hij het
artikel omgezet in pdf-opmaak.
Geleidelijk aan neemt het onderwerp voor het symposium op dinsdag 5 november 2013, bij
gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de Wijsgerige Kring Eindhoven, steeds
duidelijkere vormen aan. De titel van het symposium luidt: Rede en Verlichting. Nestor
Samuel IJsseling en de WAR-leden Bruno Nagel, René Foqué en Gerrit Steunebrink hebben
definitief toegezegd te zullen spreken op het symposium. De titels en de toelichtende
teksten werden door de secretaris verzameld in één document en gevoegd bij de nieuwe
‘Ten geleide’. Dit document, Programmaboekje WKE 2013-2014, zal worden gevoegd bij de
vergaderstukken.
De jaarlijkse bestuursvergadering WKE wordt belegd op woensdag 17 april 2013 ten huize
van de voorzitter te Hoogeloon. Aanvang: 10.30 uur.
De agenda voor de vergadering wordt rond 12 april aan alle bestuursleden toegezonden
inclusief de voorstellen sprekers c.q. onderwerpen voor het jaar 2013-2014 die zijn ingediend
door de bezoekers van de WKE en tevens de lijst van sprekers die zich bereid hadden
verklaard een thema te willen verzorgen in het cursusjaar 2013-2014. Ook het (voorlopig)
financieel overzicht 2012-2013 (stand per 16 april 2012) zal bij de eerste zending worden
gevoegd. De volgende twee punten (19 en 20) gaan over de bestuursvergadering zelf.
Het bestuur evalueert in haar vergadering het cursusjaar 2012-2013 op inhoudelijk en
materieel gebied. Daarnaast krijgt het financieel overzicht 2012-2013 ruime aandacht.
Vanwege de incidentele uitgaven met betrekking tot de oprichting van de stichtingsvorm
WKE, de aankoop van de bibliotheek van Cees Mertens en de plaatsing van de advertentie in
het ED 100 Magazine komen we dit jaar in de rode cijfers. Tevens moeten we rekening
houden met de nog uit te betalen onkostenrekeningen van de bestuursleden en de
aanwezigheidsgelden (onkostenvergoeding) voor de vrijwilliger kas. De bedragen zullen in de
maanden april en mei worden overgemaakt.
Als we de financiële overzichten van 2011-2012 en 2012-2013 naast elkaar leggen, dan
kunnen we constateren dat, genomen over de twee cursusjaren, er nog een batig saldo is.
Het voorlopig financieel verslag wordt goedgekeurd.
Ruim voor datum wordt een persbericht betreffende een thema door Jos Liebens naar het
Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant gestuurd. Opname in het ED geschiedt op
wisselende momenten in de week; de stadsredactie heeft niet gekozen voor plaatsing van
ons bericht op “een vaste dag” in de week. Jos Liebens zal contact opnemen met de
stadsredactie voor een interview met de bestuursleden. Het interview zal vóór 15 oktober
2013 moeten plaats vinden. Door Jos zal worden bekeken welke mogelijkheden er bij de
Stadsomroep Eindhoven liggen voor bekendmaking van de activiteiten van de WKE.
Na het evaluatieve deel van de vergadering volgt de vooruitblik op het cursusjaar 2013-2014.
Het programma van het symposium op 5 november 2013 bij gelegenheid van het tachtigjarig
bestaan van de WKE is gereed. Zie de tekst onder punt 17.
Het reguliere deel van het cursusprogramma 2013-2014 begint op dinsdag 12 november
2013 en eindigt op dinsdag 15 april 2014. In totaal worden in voornoemde periode 9 thema’s
gepland; de ter vergadering voorgestelde sprekers zullen door de voorzitter worden
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Bij voorkeur worden jaarlijks vanaf heden twee sprekers gekozen, die onderwerpen van het
centraal examen filosofie havo (nu nog ‘Emotie’, vanaf het jaar 2015 ‘mondiale
rechtvaardigheid’) en vwo (nu: vrije wil) zullen behandelen. De bedoeling is de drempel voor
de scholieren in het voortgezet onderwijs zo laag mogelijk te maken. Mogelijk geldt hetzelfde
voor de docenten filosofie in het voortgezet onderwijs.
Er wordt besloten voor een luttel bedrag boekenleggers te laten maken. De tekst van de
advertentie in het ED 100 Magazine, inclusief de afbeelding van Plato en het logo van de
WKE, wordt overgenomen. De voorzitter neemt deze taak op zich en zorgt ervoor dat de
boekenleggers op 5 november a.s. klaar zijn en kunnen worden uitgedeeld.
Op donderdag 18 april 2013 heeft de secretaris/penningmeester een gesprek gehad met de
heer Van Brakel, de nieuw aangestelde teamleider financiën en OOP van het Augustinianum.
Uitkomst van het gesprek is, dat we onder dezelfde voorwaarden in de toekomst gebruik
kunnen blijven maken van het Atrium. Tevens houdt de WKE de catering in eigen beheer,
maar kan een beroep worden gedaan op beschikbare goederen tegen inkoopsprijs van het
Augustinianum.
Het reguliere programma 2013-2014 is vanaf medio april tot en met begin juli tot stand
gekomen. De door de aangezochte inleiders ter beschikking gestelde gegevens over de
lezingen (titel, korte tekst over de inhoud, literatuur en een cv) werden door de secretaris
tussentijds op de website geplaatst. Op 5 juli zijn alle cursisten van de jaren 2011 tot en met
2013 door middel van een e-mail op de hoogte gesteld van het komende programma met de
mogelijkheid zich in te schrijven via een bijgevoegd digitaal inschrijfformulier. Ook op de
website staat op drie plaatsen het digitale inschrijfformulier (op de homepage en onder
‘cursusaanbod’ en ‘administratie’) dat na invulling kan worden verzonden naar het emailadres van de secretaris.
Tegelijkertijd – in de loop van mei tot en met begin juli - werden de beschikbare gegevens
door de secretaris in het programmaboekje 2013-2014 geplaatst, zodat het
programmaboekje op 4 juli 2013 geheel gereed was.
Het inschrijfformulier dat in het programmaboekje wordt gehecht was op 1 juli 2013 gereed.
Het digitale inschrijfformulier wordt door cursist José Spanjaard – haar beroep is het
vormgeven van templates, etc. - vorm gegeven en in de maand juli aan de secretaris
afgeleverd. Zij doet dit pro deo.
Het bestuurslid Peter van Zilfhout is op 1 juli 2013 door de secretaris gevraagd naar zijn wens
en mogelijkheden om aan te blijven als bestuurslid van de stichting WKE.
Op woensdag 3 juli schreef Peter van Zilfhout een reactie waarin hij met spijt in het hart
afstand doet van diens bestuurslidmaatschap. Hij moet veel tijd investeren in zijn baan en wil
ook voldoende energie steken in het gezinsleven.
Opvolging is voor deze vacante plaats nog niet gevonden. Een aangezochte persoon heeft op
3 juli 2013 laten weten dat hij om moverende redenen deze functie niet ambieert.
In het komende cursusjaar wordt door de bestuursleden actief gezocht naar mogelijke
bestuursleden, zodat verjonging in het bestuur plaats kan vinden. Er zal onder andere
worden gepolst bij de Stichting Thomas More (directeur Stefan Waanders). Ook bij de leden
van de WAR zal om advies worden gevraagd.
Het financieel overzicht 2012-2013 wordt door de penningmeester voortdurend bijgewerkt.
Het definitieve overzicht 2012-2013 wordt per 1 augustus 2013 naar de bestuursleden
gezonden. Ook worden alle verslagen op de “cloud” van STRATO geplaatst, zodat ieder
bestuurslid met de verstrekte inlogcodes de documenten kan raadplegen.
Tijdens de maanden mei en juni zijn de documenten door de secretaris/penningmeester
voortdurend aangepast, zodat de stukken van het lopende jaar volledig zijn bijgewerkt.
Het verlies bedraagt dit cursusjaar (15 juni 2012 t/m 31 juli 2013) ruim € 3.700,00; het vorige
cursusjaar werd evenwel afgesloten met een winst van ruim € 4.500,00. Al met al worden de
boeken over een periode van 2 jaar met een kleine winstmarge afgesloten.
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27. Alle bescheiden met betrekking tot (de ontwikkeling van) het cursusprogramma 2013-2014
zijn inmiddels op het “online archief” geplaatst.
28. Tegelijk met het financiële verslag 2012-2013 wordt dit jaarverslag aan de leden van het
bestuur gezonden. Eerst wordt dit verslag ter goedkeuring voorgelegd; na verwerking van de
correcties c.q. aanvullingen op dit document zal het definitieve jaarverslag aan de
bestuursleden worden toegestuurd en op het “online archief” (de cloud bij STRATO) worden
geplaatst. De definitieve goedkeuring van dit jaarverslag én het financieel verslag 2012-2013
is door de beide andere bestuursleden, drs. Jos Liebens en drs. W.H.M. Willemsen, op 6
augustus 2012 verleend. Met de definitieve goedkeuring van het financiële jaaroverzicht
2012-2013 wordt de penningmeester gedechargeerd van diens financiële
verantwoordelijkheid voor het cursusjaar (15 juni) 2012-(31 juli) 2013.

Eindhoven, 6 augustus 2013
P.IJ. de Wind
Secretaris Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven
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