JAARVERSLAG STICHTING WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN 2015 – 2016
1. Het financiële jaarverslag 2014-2015 is in de maand augustus 2015 door de zittende
bestuursleden definitief goedgekeurd. Het jaarverslag cursusjaar 2014-2015 is op de website
gepubliceerd.
2. Medio juli 2015 kon de opdracht voor de verzorging van het drukwerk cursusjaar 2015-2016
aan Garant worden verstrekt. De schoolleiding van het Augustinianum had op dat moment
besloten het Atrium weer voor schoolse activiteiten in te plannen. Als gevolg hiervan werden
de thema’s 1, 3, 8 en 9 verplaatst naar de collegezaal van de Fontys Sporthogeschool
Eindhoven. Op vrijdag 21 augustus 2015 kwamen de drukproeven binnen, en deze werden
diezelfde dag nog nagekeken, gecorrigeerd en teruggezonden naar Garant.
3. De verspreiding van de programmaboekjes en de posters heeft vanaf 16 september 2015
plaatsgevonden. De website voor het cursusjaar 2015-2016 was medio juni gereed voor wat
betreft de data, de onderwerpen en de inleiders. Op de website ontbrak alleen de plaats van
de lezingen, omdat de leiding van het Augustinianum nog geen definitief besluit had
genomen over haar jaarprogramma voor het schooljaar 2015-2016. Medio juli 2015 ontving
de secretaris bericht van de verantwoordelijke leidinggevende over de beperkte
beschikbaarheid van het Atrium in het schooljaar 2015-2016.
4. Elk jaar opnieuw worden de burgemeester van Eindhoven, wethouder van Zorg en
WIJEindhoven, alle fractievoorzitters van de gemeenteraad Eindhoven, docenten filosofie in
Eindhoven en omgeving persoonlijk met een begeleidende brief bij het programmaboekje
benaderd en uitgenodigd. Voor het aanschrijven van allerlei instituties (VVV, bibliotheken in
Eindhoven en omgeving, etc.) wordt een standaardbrief gebruikt ter begeleiding van het
programmaboekje, eventueel vergezeld van een poster.
5. De jaarverslagen 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 staan in verkorte versie op de
website. De officieel goedgekeurde financiële jaarrekening 2014-2015 is, ondertekend, op 15
september 2015 door de penningmeester verstuurd naar de Kamer van Koophandel te
Woerden.
6. De nieuwbouw Augustinianum start -in tegenstelling tot eerdere berichten hierover- pas na
de bouwvakvakantie van 2016. De oplevering van het nieuwe gebouw hoopt men in de
zomervakantie van 2017 te realiseren. Onderhoud aan het Atrium heeft geen prioriteit en
dat is te merken aan de staat van met name de toiletten.
7. Zondag 25 oktober 2015 stelde drs. J.J.S. Liebens de overige bestuursleden op de hoogte van
zijn voorgenomen beslissing aan het einde van dit cursusjaar zijn bestuursfunctie neer te
leggen. Per 1 augustus 2016 legt hij, na bijna 38 jaar als bestuurslid gediend te hebben,
officieel zijn functie neer. Per 1 augustus 2016 wordt hij opgevolgd door de heer Leo van
Gerwen.
8. Op de dinsdagavonden van 23 februari en van 1 maart heeft de voorzitter de bezoekers
gevraagd naar suggesties voor onderwerpen c.q. namen van inleiders voor het volgende
cursusjaar 2016-2017. Door de secretaris zijn de suggesties verzameld en op één lijst gezet.
Deze lijst is gevoegd bij de vergaderstukken van de bestuursvergadering op woensdag 13
april 2016 te Hoogeloon.
9. Ondanks tijdige inzending van persberichten naar de redactie van het Eindhovens Dagblad
werden berichten van enkele thema’s niet in het ED opgenomen. Publicatie van een
persbericht in het ED is zeer onzeker en hangt mogelijk af van de redacteur die op het
moment van binnenkomst van het persbericht werkzaam is op de stadsredactie.
10. Met de volgende Nederlandse verenigingen c.q. stichtingen wordt op regelmatige basis
contact onderhouden en er worden tijdens de WKE-avonden op de leestafel aankondigingen
van deze organisaties 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
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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.
11. De jaarlijkse bestuursvergadering is gehouden op woensdag 13 april 2016 van 9.30 – 12.00
uur. Het bestuur heeft beslist dat in de persberichten voortaan een mobiel nummer wordt
vermeld en niet meer de vaste telefoonaansluiting van de secretaris.
Het mobiele nummer te weten 06 – 426 19 257 wordt van prepaid omgezet in een
doorlopend abonnement dat op 2 mei 2016 is ingegaan.
12. De samenstelling van de Wetenschappelijke Adviesraad ondergaat een kleine verandering:
prof. dr. P.M.F. Oomen neemt met ingang van het cursusjaar 2016-2017 de plaats in van dr.
B.M.J. Nagel, die ons bijna 38 jaar heeft geadviseerd met betrekking tot de inhoudelijke
invulling van de cursusprogramma’s en dat met name ten behoeve van de niet-westerse
filosofie.
13. De definitieve financiële jaarrekening 2015-2016 wordt per 1 augustus 2016 ter goedkeuring
aan de overige bestuursleden toegezonden. De beide bestuursleden moeten de financiële
jaarrekening officieel goedkeuren en ondertekenen, waarna de jaarrekening naar de Kamer
van Koophandel te Woerden kan worden verstuurd. Na goedkeuring wordt de
penningmeester gedechargeerd.
Eindhoven, 1 augustus 2016
Drs. P.IJ. de Wind
Secretaris Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven
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