JAARVERSLAG STICHTING WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN 2014 – 2015
1. Het jaarverslag 2013-2014 is via mailcontact op 3 augustus 2014 door de zittende
bestuursleden definitief goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor het financiële verslag cursusjaar
2013-2014.
2. Begin juli 2014 kon de opdracht voor de verzorging van het drukwerk cursusjaar 2014-2015
aan Garant worden verstrekt. De schoolleiding van het Augustinianum had op dat moment
besloten het Atrium voor schoolse activiteiten in te plannen. Het betreft de dinsdagavonden
11, 18 november 2014 en 10 maart 2015. Vanwege publiciteits- en logistieke overwegingen
heeft het bestuur besloten de thema’s 2, 3 en 9 te laten plaatsvinden in de Fontys
Sporthogeschool te Eindhoven.
3. De verspreiding van de programmaboekjes en de posters heeft in de 1e helft van september
plaatsgevonden. Op dinsdag 2 september is de verzendpost aangeboden aan het
postagentschap De Kade te Eindhoven. De kosten vielen dit jaar lager uit dan het vorig jaar.
4. De jaarverslagen 2012-2013 en 2013-2014 staan in verkorte versie op de website. De officieel
goedgekeurde financiële jaarrekeningen 2012-2013 en 2013-2014 zijn door de
penningmeester verstuurd naar de Kamer van Koophandel te Woerden.
5. Op 22 januari 2015 is de nieuwe huurovereenkomst 2015-2016 met het Augustinianum
ondertekend.
De nieuwbouw Augustinianum start –in tegenstelling tot eerdere berichten hierover- pas in
het voorjaar van 2016. De oplevering van het nieuwe gebouw hoopt men in de
zomervakantie van 2017 te realiseren.
6. Op dinsdagavond 10 maart heeft de voorzitter, voorafgaande aan de lezing van Joep Dohmen
(1e avond van thema 9), de bezoekers gevraagd naar suggesties voor onderwerpen c.q.
namen van inleiders voor het volgende cursusjaar 2015-2016.
7. Ondanks tijdige inzending van persberichten naar de redactie van het Eindhovens Dagblad
werden de berichten vanaf thema 6 niet meer in het ED opgenomen. De reden daarvan is
onbekend.
8. 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), Van Piere Filosofiecafé, Stichting Thomas More,
Tijdschrift voor Filosofie (Leuven), Thijmgenootschap, Maand van de Filosofie en het
Soeterbeeck Programma. Tevens wordt op de website onder “Interessante links” een aantal
websites genoemd, waarmee meer of minder nauwe contacten worden onderhouden. Ook
kunnen diverse online boeken op de website worden geraadpleegd, mede dankzij tips van
bezoekers van onze kring.
9. De jaarlijkse bestuursvergadering is gehouden op donderdag 15 april 2015 van 9.30 – 12.30
uur.
Het definitieve financieel verslag 2014-2015 zal per 1 augustus 2015 ter goedkeuring aan de
overige bestuursleden worden gezonden. De beide bestuursleden moeten de financiële
jaarrekening officieel goedkeuren, waarna de jaarrekening naar de Kamer van Koophandel te
Woerden kan worden verstuurd. Na goedkeuring wordt de penningmeester gedechargeerd.
Eindhoven, 1 augustus 2015
Drs. P.IJ. de Wind
Secretaris Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

