JAARVERSLAG STICHTING WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN 2016 – 2017
1. Het financiële jaarverslag 2015-2016 is door de bestuursleden definitief goedgekeurd. Het
jaarverslag cursusjaar 2015-2016 is op de website gepubliceerd.
2. De samenstelling van de Wetenschappelijke Adviesraad heeft per 1 augustus 2016 een kleine
verandering ondergaan: prof. dr. P.M.F. Oomen heeft de plaats ingenomen van dr. B.M.J.
Nagel. Bruno Nagel heeft ons bijna 38 jaar geadviseerd met betrekking tot de inhoudelijke
invulling van de cursusprogramma’s en dat met name ten behoeve van de niet-westerse
filosofie.
3. Maandag 1 augustus 2016 heeft drs. J.J.S. (Jos) Liebens definitief zijn bestuurlijke
werkzaamheden neergelegd. Na bijna 38 jaar is hij teruggetreden, vanwege het bereiken van
de leeftijd van 80 jaar. Hij was al die jaren archivaris en hij was tevens verantwoordelijk voor
de public relations.
Hij is op dezelfde dag opgevolgd door de heer L.F. (Leo) van Gerwen die de taken van het
bijhouden van het archief en de verzorging van de public relations op zich heeft genomen.
4. Op 15 augustus 2016 kon de opdracht voor de verzorging van het drukwerk cursusjaar 20162017 aan Garant worden verstrekt. Op woensdag 28 september werd het drukwerk bij de
secretaris afgeleverd. Alle lezingen in het cursusjaar 2016-2017 worden verzorgd in de
collegezaal van de Fontys Sporthogeschool Eindhoven.
5. Op maandag 15 augustus 2016 is door Leo van Gerwen en Peter de Wind gesproken over de
taken van het nieuwe bestuurslid. Wat betreft de pr zal Leo zich voornamelijk gaan wijden
aan publiciteit via de sociale media. Er is een inventaris gemaakt van mogelijke ingangen.
In de loop van dit cursusjaar zullen Leo en Peter een inventarisatie opmaken van locaties die
kunnen dienen als toekomstige plekken voor de lezingen van de WKE en ze tevens ter plekke
gaan beoordelen aan onze “eisen”.
6. De programmaboekjes en de posters werden op vrijdag 30 september 2016 afgeleverd bij De
Kadepost te Eindhoven. De website voor het cursusjaar 2016-2017 was op 15 augustus 2016
gereed.
7. Elk jaar opnieuw worden door de secretaris 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.
Dit nieuwe cursusjaar 2016-2017 heeft Leo van Gerwen de verschillende mogelijkheden van
de sociale media benut om zowel onze kring als het cursusprogramma over het voetlicht te
brengen.
8. Het officieel goedgekeurde financiële jaarverslag 2015-2016 is, ondertekend, op zondag 2
oktober 2016 door de penningmeester verstuurd naar de Kamer van Koophandel te
Woerden. De officiële jaarrekeningen vanaf het cursusjaar 15 juni 2012-31 juli 2013 staan op
de website.
9. Zaterdag 25 februari 2017 heeft het voltallige bestuur acte de présence gegeven op het
symposium van de Vereniging voor Wijsbegeerte te ’s Gravenhage bij gelegenheid van haar
110-jarig bestaan. Het mini-symposium had als titel “Big Data”.
10. Op woensdag 22 maart 2017 is afscheid genomen van oud-bestuurslid drs. Jos Liebens. Op
verzoek van Jos Liebens werd het afscheid sober gehouden: door het bestuur van de WKE
werd hem en zijn vrouw een lunch aangeboden.
11. De bestuursvergadering was op dinsdag 18 april 2017 te Hoogeloon. Financieel wordt dit
cursusjaar een verlies geleden. Er waren 20 avonden gepland en voor de bezoekers, die zich
op alle thema’s hadden ingeschreven en in één keer hebben betaald was er een korting van
ruim 35%. Het volgende cursusjaar 2017-2018 wordt de prijs van € 100,00 voor alle thema’s
gezamenlijk (inclusief de administratiekosten) gehandhaafd. Het aantal cursusavonden komt
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op het aantal van 17 te liggen. De korting bedraagt dan bijna 25% voor degenen die zich op
alle 9 thema’s inschrijven.
Uit de binnengekomen suggesties van de bezoekers -ook die het vorige jaar zijn ingediend- is
met de wensen van het bestuur een programma samengesteld voor 2017-2018.
Vrijdagochtend 19 mei kwam het bericht van de Fontys Sporthogeschool binnen dat op 31
oktober 2017 en 27 maart 2018 de collegezaal voor eigen lesactiviteiten nodig is. Op de
dinsdagavonden 31 oktober 2017 en 27 maart 2018 wordt gebruik gemaakt van de
collegezaal 101 van Fontys Hogescholen, Rachelsmolen 1 te Eindhoven.
Op woensdag 28 juni 2017 heeft de secretaris een officieel verzoek ingediend bij de
belastingdienst ter verkrijging van de ANBI-status. Het “Beleidsplan” is door de
bestuursleden Leo van Gerwen en Peter de Wind geformuleerd.
De website is op 20 juni j.l. aangepast aan alle eisen die aan de verlening van de ANBI-status
zijn verbonden.
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
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 artikelen en online boeken op de website worden geraadpleegd, mede
dankzij vrijgave van artikelen door de sprekers en tips van bezoekers van onze kring.
De definitieve financiële jaarrekening 2016-2017 en de jaarrekening 2016-2017 worden per 1
augustus 2016 ter goedkeuring aan de overige bestuursleden gezonden. Na ondertekening
van de beide financiële rekeningen wordt het financiële verslag gestuurd naar de Kamer van
Koophandel te Woerden en wordt de financiële jaarrekening WKE 2016-2017 gepubliceerd
op de website. Na goedkeuring wordt de penningmeester gedechargeerd.

Eindhoven, 1 augustus 2017
Drs. P.IJ. de Wind
Secretaris Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven
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