JAARVERSLAG STICHTING WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN 2017 – 2018
1. Het financiële jaarverslag 2016-2017 is door de bestuursleden op 1 augustus 2017 definitief
goedgekeurd en ondertekend. Het jaarverslag en de jaarrekening cursusjaar 2016-2017 zijn
op de website gepubliceerd. De jaarrekening is op maandag 21 augustus 2017 verzonden
naar de Kamer van Koophandel te Woerden.
2. De verzending van de programmaboekjes en posters is op maandag 14 augustus 2017 door
PostNl uitgevoerd.
3. De inspecteur van de belastingdienst heeft in een brief van 18 september 2017, gericht aan
de secretaris, gemeld dat aan de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven met ingang van 1
januari 2017 de ANBI-status is toegekend. De ANBI-status betreft het domein “onderwijs,
wetenschap en onderzoek”.
4. De secretaris heeft een ingelaste vergadering van de WAR, in samenspraak met de leden van
de WAR én de bestuursleden, vastgelegd op vrijdag 20 oktober 2017. Met deze bijeenkomst
is een begin gemaakt met de herverdeling van de bestuurstaken. De oprichtingsstatuten van
de stichting werden tegen het licht gehouden en er werden enkele voorstellen ter
aanpassing gedaan. Besloten wordt voorzitter W.H.M. Willemsen te ontheffen van zijn
officiële verantwoordelijkheden als bestuurslid voor de WKE en hem tegelijkertijd tot
erevoorzitter te benoemen. Op zaterdag 21 april 2018 is de oorkonde vanwege deze
benoeming tot erevoorzitter aan hem uitgereikt. Het bestuur en de Wetenschappelijke
Advies Raad (WAR) komen met ingang van dit cursusjaar 2017-2018 tweemaal jaarlijks
bijeen. De oorspronkelijke opzet van het instituut WAR wordt hiermee recht gedaan, omdat
de leden in staat worden gesteld mee te denken over de programmering van het nieuwe
cursusjaar.
5. Op 1 november 2017 is drs. Jan Arts aangesteld als bestuurslid en neemt hij de taak van
penningmeester op zich. Met ingang van 13 november 2017 staat hij geregistreerd in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
De secretariswerkzaamheden worden met ingang van 1 augustus 2018 door mr. drs. Renetta
Bos op zich genomen. Op 25 april 2018 is zij ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Met deze laatste aanstelling is het aantal bestuursleden gekomen op vier.
6. In het cursusjaar 2017-2018 werden de lezingen van thema 2 (7 november 2017) tot en met
thema 8 (13 maart 2018) verzorgd in de collegezaal van de Fontys Sporthogeschool
Eindhoven. Op 31 oktober (thema 1) werd de lezing gehouden in de collegezaal 101 van
Fontys Hogeschool locatie Rachelsmolen 1 te Eindhoven. Vanwege collegeverplichtingen van
de Sporthogeschool zijn we genoodzaakt uit te wijken naar deze alternatieve (en kleinere)
collegezaal.
7. Ook voor dit lopende cursusjaar 2017-2018 werden door de secretaris de burgemeester van
Eindhoven, wethouder van Zorg en WIJEindhoven, de 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 de wijde omgeving van Eindhoven ,
etc.) wordt een standaardbrief gebruikt ter begeleiding van het programmaboekje, eventueel
vergezeld van een poster.
Dit nieuwe cursusjaar 2017-2018 heeft bestuurslid Leo van Gerwen de verschillende
mogelijkheden van de sociale media benut om zowel onze kring als het cursusprogramma
over het voetlicht te brengen. Daarnaast
8. De bestuursvergadering werd op dinsdag 10 april 2018 te Eindhoven gehouden. Financieel
wordt over het cursusjaar 2017-2018 een verlies geleden. Thema 09 over islamitische
filosofie is vanwege docentverplichting van de spreker aan een universiteit in het buitenland
uitgesteld en opgenomen in het jaarprogramma 2018-2019 (thema 06) Het volgende
cursusjaar 2018-2019 wordt de prijs van € 125,00 gehanteerd voor alle thema’s van het
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reguliere programma (inclusief de administratiekosten). Het aantal cursusavonden komt op
het aantal van 20 te liggen. De korting bedraagt dan bijna 20% voor degenen die zich op alle
11 thema’s inschrijven. Het tarief voor het volgen van het symposium, thema 00, wordt
gesteld op € 20,00.
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 2018-2019.
Vertegenwoordigers namens zowel Omroep Brabant als het Eindhovens Dagblad worden
officieel door ons uitgenodigd om het symposium bij te wonen.
Op 15 mei heeft het bestuur vergaderd met leden van de WAR. Ter vergadering werden de
volgende punten besproken: het verloop van het jaarprogramma 2017-2018, de statuten,
het Huishoudelijk Reglement (als aanvulling op de statuten) en de organisatie van het
symposium ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de WKE. De titel van het symposium
is: “Het uitzonderlijke in de filosofie” (over de rol van de uitzondering en het uitzonderlijke in
de filosofie). Het symposium vindt plaats op zaterdag 3 november 2018.
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.
Het definitieve financiële jaarverslag 2017-2018 en het jaarverslag 2017-2018 zijn per 1
augustus 2018 ter goedkeuring aan de overige bestuursleden gezonden. Na goedkeuring van
de beide verslagen wordt de financiële jaarrekening opgemaakt en verstuurd naar de Kamer
van Koophandel te Woerden en worden het jaarverslag en de financiële jaarrekening WKE
2017-2018 gepubliceerd op de website. Na goedkeuring van de financiële jaarrekening 20172018 wordt de penningmeester gedechargeerd.

Eindhoven, 4 augustus 2018
Drs. P.IJ. de Wind
Voorzitter Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven
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