JAARVERSLAG STICHTING WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN 2018 – 2019
1. Het financiële jaarverslag 2017-2018 is door de bestuursleden op zaterdag 4
augustus 2018 definitief goedgekeurd en ondertekend. Het jaarverslag en de
jaarrekening cursusjaar 2017-2018 zijn op de website gepubliceerd. De
jaarrekening is op vrijdag 10 augustus 2018 opgemaakt en daarna verzonden naar
de Kamer van Koophandel te Woerden.
2. Met ingang van 1 augustus 2018 is mr. drs. R.H. (Renetta) Bos aangesteld als
secretaris van de WKE. Op 25 april 2018 is zij aangemeld bij de Kamer van
Koophandel te Eindhoven en staat zij ingeschreven in het Handelsregister.
3. Op maandag 17 september 2018 is de verzending van de programmaboekjes en
posters aangeboden aan de Kadepost van PostNL te Eindhoven.
4. Het symposium b.g.v. het 85-jarig jubileum met als titel Het uitzonderlijke in de
filosofie is op zaterdagmiddag/avond 3 november 2018 gehouden in het
Conferentiecentrum Eindhoven, Glorieuxpark, Geldropseweg te Eindhoven.
Sprekers waren: prof. dr. Gert-Jan van der Heiden, prof. dr. Palmyre Oomen, prof.
dr. René Foqué en dr. Gerrit Steunebrink.
In het cursusjaar 2018-2019 werden verder alle lezingen van het reguliere
jaarprogramma verzorgd in de collegezaal van de Fontys Sporthogeschool
Eindhoven.
5. Ten behoeve van het cursusjaar 2018-2019 werden door de secretaris de
burgemeester van Eindhoven, en de wethouder van Zorg en WIJEindhoven
speciaal uitgenodigd voor het bijwonen van het symposium. De fractievoorzitters
van de gemeenteraad Eindhoven, docenten filosofie in Eindhoven en omgeving
werden eveneens persoonlijk met een begeleidende brief bij het
programmaboekje benaderd en uitgenodigd om de lezingen van het reguliere
programma bij te wonen. 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. Voor verspreiding van de affiches en de brochures wordt gebruik gemaakt
van relevante plekken in (de wijde omgeving van) Eindhoven. Tevens is er ons
verzoek voor opname van ons programma in de agenda van Filosofie.nl en als
jaarprogramma in de 5e aflevering van Filosofie-Tijdschrift.
Dit cursusjaar 2018-2019 heeft bestuurslid Leo van Gerwen opnieuw de
verschillende mogelijkheden van de sociale media benut om zowel onze kring als
het cursusprogramma over het voetlicht te brengen.
6. De eerste bestuursvergadering is op dinsdagavond 13 november 2019 in de Fontys
Sporthogeschool te Eindhoven gehouden. Onderwerpen waren: evaluatie van het
symposium (zeer geslaagd, zowel qua niveau van de onderwerpen en de sprekers
als de locatie) en de verdeling van de bestuurstaken.
7. Op woensdagmiddag 19 december 2018 is een vergadering van het hele bestuur
met de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) gehouden. Tijdens deze
vergadering werd het symposium geëvalueerd en zijn een aantal suggesties
ingebracht voor het cursusprogramma 2019-2020. Mede op basis van
binnengekomen suggesties van de bezoekers en die nog niet waren gehonoreerd
zijn in de maanden erna een aantal onderwerpen en sprekers vastgelegd.
8. Op vrijdagavond 10 mei 2019 is het bestuur bijeengekomen om enerzijds het
vastgestelde programma en de voortgang van allerlei activiteiten te bespreken en
anderzijds afscheid te nemen van onze secretaris. De laatste heeft in een brief de
dato 7 maart 2018 te kennen gegeven dat de secretariswerkzaamheden niet te
combineren zijn met haar baan aan de universiteit. Bovendien wordt de afstand
naar de avonden van de WKE als belastend ervaren. Zij verzoekt het bestuur in
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overweging te nemen haar van deze functie te ontheffen en wel vanaf 1 augustus
2019. Haar verzoek wordt door het bestuur ingewilligd en aan het einde van de
vergadering wordt zij door de voorzitter hartelijk dank gezegd voor haar verdienste
tijdens dit jaar voor onze kring. Als blijk van waardering wordt haar een
(filosofisch) boek overhandigd. Per 1 augustus 2019 wordt door de voorzitter haar
naam uit het Handelsregister van de KvK te Eindhoven geschrapt.
Eind april 2019 was het programma rond qua sprekers en onderwerpen. Indien
nodig krijgen de sprekers tot 20 mei 2019 de gelegenheid de teksten van hun
onderwerpen aan te leveren.
Op 20 mei was het programma 2019-2020 rond.
Echter op 17 mei 2019 ontving de voorzitter van Daniëlle Puts namens de Fontys
Sporthogeschool het bericht dat er door de directie was besloten om op dinsdagen woensdagavonden de collegezaal niet meer aan externe huurders ter
beschikking te stellen. Onze zoektocht naar een nieuwe locatie is op maandag 27
mei 2019 geslaagd: een collegezaal met 145 plaatsen locatie ds. Th. Fliednerstraat
2 te Eindhoven van de Fontys Hogescholen.
André Luiten, van 1975-1979 voorzitter van de WKE, is 11 juni 2019 op 88-jarige
leeftijd overleden. Op zaterdag 15 juni heeft de begrafenis plaatsgevonden. De
voorzitter heeft na thuiskomst van vakantie naar de nabestaanden van André
Luiten een schriftelijke condoléance gestuurd.
Op woensdag 10 juli 2019 ontving de voorzitter van de vastgelegde spreker over
Japanse filosofie het bericht dat zij om moverende redenen haar afspraak om te
komen spreken moest afzien. Na enkele dagen werd Michel Dijkstra bereid
gevonden om op de afgesproken avonden over hetzelfde thema te komen
spreken.
Op dinsdag 16 juli 2019 zijn de documenten affiche, inschrijfformulier en de
brochure 2019-2020 naar de uitgever gestuurd om ze te laten drukken.
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), het Academisch Genootschap (Eindhoven), Van Piere
Filosofiecafé, Stichting Thomas More, Filosofie-Tijdschrift, 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 op regelmatige basis tips van bezoekers van onze
kring.
Het jaarverslag 2018-2019 is per 1 augustus 2019 ter goedkeuring aan de overige
bestuursleden gezonden. De financiële jaarrekening moet nog worden opgemaakt.
Na goedkeuring wordt deze financiële jaarrekening verstuurd naar de Kamer van
Koophandel te Woerden en worden het jaarverslag en de financiële jaarrekening
WKE 2018-2019 gepubliceerd op de website. Na goedkeuring van de financiële
jaarrekening 2018-2019 wordt penningmeester Jan Arts gedechargeerd.

Eindhoven, 1 augustus 2019
Mr. drs. R.H. Bos
Secretaris Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven
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