JAARVERSLAG STICHTING WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN 2013 – 2014
1. Het jaarverslag 2012-2013 is via mailcontact op 7 augustus 2013 door de zittende
bestuursleden definitief goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor het financiële verslag over de
periode van 15 juni 2012 tot en met 31 juli 2013.
2. De verspreiding van de programmaboekjes en de posters heeft in de 2e helft van september
plaatsgevonden. Op 18 september is de verzendpost aangeboden aan het postagentschap De
Kade te Eindhoven. De kosten vielen dit jaar ruim € 100,00 hoger uit dan het vorig jaar. Nu
moest voor de partijenpost € 614,46 worden betaald.
3. Direct na de zomervakantie kwam de melding binnen dat het Atrium niet op dinsdag 11
maart 2014 aan de WKE kon worden verhuurd. Reden: de ruimte is nodig voor de
aanmelding van brugklasleerlingen.
Op dinsdag 1 oktober 2013 heeft de secretaris hierover een gesprek gehad met rector
Maarten de Veth en namens het bestuur de bezwaren over de annulering geuit. Op vrijdag 4
oktober ontving de secretaris een e-mail van de rector met de mededeling dat het Atrium op
11 maart 2014 voor de school noodzakelijk blijkt te zijn. De lezing van prof. dr. Ger Groot
heeft plaatsgehad in een van de collegezalen van de Fontys Hogeschool te Eindhoven.
4. We blijven als kring van harte welkom in het Augustinianum wanneer nieuwbouw wordt
gerealiseerd op de plek waar nu de sportvelden zijn, naast de Campinafabriek. Men hoopt
begin 2016 op voltooiing van de nieuwbouw met de aantekening dat wijziging van het
bestemmingsplan nog altijd niet is vastgesteld.
5. René Foqué, één van de inleiders tijdens het symposium op 5 november 2013 (80-jarig
bestaan WKE), heeft zich op maandag 30 september afgemeld. Dr. Ronald Tinnevelt
(Nijmegen) heeft onmiddellijk toegezegd de plaats van René Foqué in te zullen nemen.
Zowel René Foqué als diens mogelijke plaatsvervanger tijdens het symposium Stefan
Rummens hebben zich bereid verklaard in het cursusjaar 2014-2015 een thema te komen
verzorgen. Zie verder onder punt 8.
6. Bij gelegenheid van het 80-jarig jubileum heeft Jos Liebens een interview geregeld met Geert
van Elten, journalist van het Eindhovens Dagblad. Het interview vond plaats op
woensdagmiddag 2 oktober vanaf 15.00 – 16.00 uur in de Ronde Zaal. Het interview is op
woensdag 16 oktober in de stadseditie van het ED opgenomen.
7. Op 9 oktober 2013 kwam bij de secretaris een verzoek binnen van Henk van den Belt,
medewerker filosofie aan de Universiteit Wageningen, materiaal voor een artikel over
Remigius Kwant aan te leveren. Het betreft een artikel over de ideeën van R.C. Kwant
met betrekking tot arbeid, techniek en wetenschap (en hun onderlinge relaties).
De vraag van de auteur aan de secretaris heeft de bedoeling iets meer te weten
te komen over de historische en biografische achtergronden van Kwant’s denken
over arbeid. De vraagstelling luidde: “Is het denken van Kwant over arbeid
beïnvloed midden jaren vijftig van de 20e eeuw door zijn contacten met ingenieurs
van het NatLab?”

In de maanden oktober tot en met december heeft de secretaris relevante stukken uit het
archief van de WKE aangeleverd. Daarmee werden de concrete vragen van de auteur
beantwoord. Uiteindelijk resultaat van de queeste is dat niet het contact met de werknemers
van het NatLab, maar wijsgerige contacten met Leuven - met name Dondeyne – het
bewustwordingsproces op gang hebben gebracht. Het werk van Merleau-Ponty over het
communisme in 1955 is voor Kwant een eyeopener geweest.
8. Op zaterdag 23 november j.l. hebben voorzitter Harry Willemsen en
secretaris/penningmeester Peter de Wind in Leuven de jaarvergadering van het Tijdschrift
voor Filosofie bezocht. Daar is contact gelegd met Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente),
Jos de Mul (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Marcel Becker (Radboud Universiteit
Nijmegen). Zij willen graag spreken voor onze kring.
Inmiddels hebben de volgende inleiders verklaard in het jaar 2014-2015 of in het jaar daarop
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een thema te verzorgen voor de WKE:
- Prof. dr. René Foqué (Katholieke Universiteit Leuven)
- prof. dr. Stefaan Rummens (Katholieke Universiteit Leuven)
- prof. dr. Jos de Mul (EUR)
- prof. dr. Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente)
- dr. Marcel Becker (RUN)
- prof. dr. Koo van der Wal (EUR) over “Mystiek en andere buitengewone ervaringen”.
Rector Maarten de Veth van het Augustinianum heeft tijdens het gesprek aangegeven in de
maand december 2013 op woensdagmiddag 4 december met de bestuursleden van de WKE
van gedachten te willen wisselen. De secretaris heeft een afspraak geregeld: 4 december van
15.00 – 16.30 uur.
Deze afspraak was gepland om de uitreiking mogelijk te maken van de Vrijwilligerspenning +
de oorkonde aan bestuurslid Jos Liebens en de Vrijwilligersoorkonde aan Harry Willemsen.
Beiden werden namens de gemeente Eindhoven door wethouder Mary-Ann Schreurs
bedankt voor hun grote en langdurige (35 jaar) inzet voor de Eindhovense gemeenschap.
Op woensdagmiddag 11 december 2013 werd de WKE door het voltallige bestuur
vertegenwoordigd bij het afscheidssymposium van Stefan Waanders, voorzitter van de
Stichting Thomas More. De titel van het symposium was “Tekenen van de tijd”.
Op basis van de redevoering van Hirsch Ballin is de vraag gesteld, of het een goed idee zou
zijn deze spreker één avond uit te nodigen voor een wijsgerige verhandeling over de
rechtsstaat, bij voorkeur bij opening van het nieuwe cursusjaar.
De begrafenisplechtigheid van prof. dr. Bert Blans (overleden op 11 januari 2014) op 18
januari 2014 in Aerdenhout is bijgewoond door secretaris Peter de Wind. Na de absoute op
de begraafplaats in Bloemendaal heeft de secretaris namens de WKE de familieleden
gecondoleerd.
De secretaris heeft met rector Maarten de Veth een afspraak gemaakt voor een
kennismakingsgesprek met het bestuur van de WKE: woensdag 19 februari 2014 van 14.00 –
15.00 uur. Deze afspraak is op maandag 17 februari ‘s avonds door de rector geannuleerd.
Met de secretaresse is op woensdag 19 februari een nieuwe afspraak gemaakt en wel op:
woensdag 26 maart 2014 van 12.00 – 13.00 uur. In dit kennismakingsgesprek zijn de
volgende onderwerpen aan de orde gesteld:
- de planning van de cursusavonden van de WKE geschiedt in de maanden mei en juni. Op z’n
laatst begin juni moeten we als bestuur duidelijkheid hebben over dinsdagvonden die door
het Augustinianum worden geclaimd. De secretaris neemt in mei contact op met de rector
om het jaarprogramma van de school door te nemen, zodat we in ons cursusboekje rekening
kunnen houden met plaatswijziging(en);
- de catering wordt sinds enkele jaren geheel door de secretaris/penningmeester verzorgd.
Het bestuur zou graag zien dat de catering weer door de school wordt verzorgd;
- het aantal tafels in het Atrium is rond Kerstmis 2013 aanzienlijk verminderd. Bovendien zijn
de nieuwe tafels zwaar en vormen ze een belasting voor de opruimploeg; ook de nieuwe
stoelen zijn erg zwaar om op te ruimen.
- is in het nieuwe schoolgebouw nog wel plaats voor de lezingen van de WKE? Waar bevindt
de nieuwe ruimte zich, hoeveel zitplaatsen zijn er (mogelijk), moeten de stoelen weer
worden opgeruimd, zijn er schrijftafels aanwezig, is er voorzien in geluidsapparatuur,
beamer, etc.? Hoe en waar vindt de schoolcatering plaats?
- in hoeverre is in de nieuwe situatie vanaf (mogelijk) augustus 2016 sprake van gelijktijdige
schoolactiviteiten enerzijds en de avonden van de WKE anderzijds? Kunnen er
dubbelboekingen zijn, vanwege het feit dat er slechts één ruimte is waarin alle grotere
schoolevenementen gaan plaatsvinden? Te denken valt aan toneelavonden, AugPub
(schoolbands die ’s avonds optreden), etc. naast de aanmeldingsavond voor toekomstige
brugklassers? De programmering moet in de toekomst goed op elkaar zijn afgestemd.
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13. De bestuursvergadering is gepland op woensdag 16 april 2014 van 10.30 – 16.00 uur. De
locatie is: Akkerstraat 2, Hoogeloon (ten huize van de voorzitter). De secretaris zorgt voor de
vergaderagenda en de tijdige aanlevering van de essentiële vergaderstukken. In verband met
de verwerking van de financiële gegevens van de laatste inkomsten en uitgaven op
dinsdagavond 15 april, zullen de voorlopige financiële stukken per 16 april 2014 pas rond
middernacht gereed zijn en vervolgens naar de overige bestuursleden worden gezonden.
Het definitieve financieel verslag 2013-2014 zal per 1 augustus 2014 ter goedkeuring aan de
overige bestuursleden worden gezonden. Het opmaken van de financiële jaarrekening 20132014 zal tegelijkertijd plaatsvinden. De beide bestuursleden moeten de financiële
jaarrekening officieel goedkeuren, waarna de jaarrekening naar de Kamer van Koophandel te
Woerden wordt verstuurd. Na goedkeuring wordt de penningmeester gedechargeerd.
14. Het jaarverslag 2012-2013 staat in verkorte versie op de website. De financiële
jaarrekeningen moeten met ingang van 1 januari 2014 worden ingediend bij de Kamer van
Koophandel en de Belastingdienst. Daarover wordt uiterlijk 1 juli 2015 een beslissing
genomen (sic!). Dat wil zeggen, de eerste financiële jaarrekening van (1 augustus) 2013- (31
juli) 2014 zou dan uiterlijk op 1 januari 2015 naar de KvK en de Belastingdienst worden
verstuurd, terwijl mogelijk pas op 1 juli 2015 een eindbeslissing hierover wordt genomen.
Over het cursusjaar (15 juni) 2012- (31 juli) 2013 heeft de penningmeester een financiële
jaarrekening opgesteld. Deze financiële jaarrekening is verzonden aan de beide andere
bestuursleden.
15. Op dinsdagavond 18 maart heeft de voorzitter, voorafgaande aan de lezing van Ger Groot (2e
avond van thema 7), de bezoekers gevraagd naar suggesties voor onderwerpen c.q. namen
van inleiders voor het volgende cursusjaar 2014-2015 zonder de garantie dat een en ander
wordt ingewilligd.
16. Vanwege de plicht financiële jaarrekeningen te deponeren bij de Kamer van Koophandel te
Woerden worden met ingang van dit lopende cursusjaar 2013-2014 sommige posten
enigszins herschikt. Vanwege de verhoogde complexiteit van de boekingen en ten gunste van
een reële weergave van de financiële situatie wordt gekozen voor een enigszins gewijzigde
vorm van de boekhouding. De wijziging betreft onder andere de rubrieken “Kosten Atrium”,
“Verzending”, “Bestuurskosten” en “Catering”.
17. Met de volgende Nederlandse verenigingen c.q. stichtingen worden op regelmatige basis
contacten onderhouden en er worden tijdens de WKE-avonden op de leestafel
aankondigingen van lezingen, symposia, etc. ter inzage gelegd: Vereniging voor Wijsbegeerte
te ’s-Gravenhage, Internationale School voor Wijsbegeerte (Leusden), Nexus Instituut, het
Academisch Genootschap (Eindhoven), Stichting Thomas More, Tijdschrift voor Filosofie
(Leuven), Thijmgenootschap en het Soeterbeeck Programma. Tevens wordt op de website
onder “Interessante links” een aantal websites genoemd, waarmee meer of minder nauwe
contacten worden onderhouden.
18. Op 3 juli j.l. werd het bestuur door de vertegenwoordiger van het Augustinianum in kennis
gesteld van de onmogelijkheid tot huur van 3 geplande data, namelijk 11 en 18 november en
10 maart 2015. Reden: interne verplichtingen. Omdat dit consequenties heeft voor drie
thema’s is de beslissing genomen de thema’s 02, 03 en 09 te verplaatsen naar de Fontys
Sporthogeschool te Eindhoven. De tijden van de avonden zijn aangepast aan de
openingstijden van deze locatie, zodat deze avonden (11, 18 en 25 november; 2 december
2014 en bovendien 10 en 17 maart 2015) van 19.30 – 21.30 uur duren.

Eindhoven, 1 augustus 2014
P.IJ. de Wind
Secretaris Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven
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