JAARVERSLAG STICHTING WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN 2019 – 2020
1. Het financiële jaarverslag 2018-2019 is door de bestuursleden op maandag 7
januari 2020 definitief goedgekeurd en ondertekend. Het jaarverslag is per 6
augustus 2019 op de website gepubliceerd. De jaarrekening 2018-2019 is op
dinsdag 7 januari 2020 opgemaakt, ondertekend en op vrijdag 10 januari 2020 op
de website gepubliceerd en tegelijkertijd verzonden naar de Kamer van
Koophandel te Woerden.
2. Op vrijdag 23 augustus 2019 is de verzending van de programmaboekjes en
posters aangeboden aan de Kadepost van PostNL te Eindhoven.
3. Vrijdag 8 november 2019 is onze erevoorzitter Harry Willemsen zeer onverwachts
overleden. De voorzitter heeft, in overleg met de familie Willemsen, ten behoeve
van een necrologie over Harry in het Eindhovens Dagblad contact opgenomen met
verslaggever Geert van Elten. Op verzoek van de familie Willemsen werd de
publicatie ervan gepland op de dag van de begrafenis, donderdag 14 november. De
familie heeft de begrafenisplechtigheid zeer beperkt gehouden; desondanks werd
de plechtigheid door velen bijgewoond.
4. Op dinsdagmiddag 17 december 2019 is een vergadering van het hele bestuur met
de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) gehouden. Tijdens deze
vergadering in Aqua Viva te Nijmegen werd het overlijden van Harry Willemsen
herdacht en een groot aantal suggesties ingebracht voor het cursusprogramma
2019-2020. Nieuw lid van de WAR is drs. Renate Schepen die namens de niet
westerse filosofie zitting heeft in dit gremium.
5. Op dinsdagmiddag 10 maart 2020 kwam het bericht van het bestuur van de Fontys
Hogescholen binnen dat de gebouwen in verband met de uitbraak van het
coronavirus met onmiddellijke ingang voor externe huurders zouden worden
gesloten. Diezelfde middag zijn in overleg met de sprekers van de thema’s 8 t/m 10
de (zes) avonden verplaatst naar het einde van het volgende cursusjaar (23
februari t/m 30 maart 2021).
6. Per 1 mei 2020 heeft Jan Arts zijn taak als bestuurslid (penningmeester)
neergelegd. Op die dag is de heer Wim van Golstein Brouwers toegetreden als
bestuurslid en heeft hij de taak van penningmeester op zich genomen.
7. De bestuursvergadering is gehouden op donderdagmiddag 11 juni 2020
Onderwerp: evaluatie van het, vanwege de uitbraak van het coronavirus, voortijds
afgebroken cursusjaar 2019-2020 en de vooruitzichten voor het mogelijk niet
volledige cursusjaar 2020-2021. Daarnaast ook de veranderde bezetting van het
bestuur per 1 mei 2020 (zie punt 6 van dit verslag). Mede in overleg met de
verantwoordelijke namens de Fontys Hogeschool (Th. Fliednerstraat) wordt
besloten het cursusjaar 2020-2021 te laten beginnen op dinsdag 5 januari 2021.
Het programma zal dan t/m 30 maart 2021 bestaan uit 6 thema’s.
8. De locatie blijft ds. Th. Fliednerstraat 2 te Eindhoven van de Fontys Hogescholen.
Vanwege het naar verwachting voortduren van de coronapandemie zal de
collegezaal gedurende de eerste lezingen gebruikt kunnen worden met de 1.5
meter afstand maatregel. Dit houdt in dat er circa 22 bezoekers de lezingen
kunnen bijwonen. Het bestuur heeft daarom besloten podcast-uitzendingen
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beschikbaar te stellen aan onze bezoekers indien de beperkende maatregelen van
kracht blijven.
9. De programmaboekjes werden naar meerdere plaatsen in het land gestuurd zoals
de universiteiten, bibliotheken in Brabant, politieke vertegenwoordigers van de
gemeente Eindhoven, middelbare scholen waar het vak filosofie wordt gedoceerd
etc. Maar de programmaboekjes en posters werden eveneens aangeboden bij
onder andere de volgende hogere onderwijsinstellingen de Fontys, TUE en de UvT.
Verder werd de info gedeeld via de sociale media.
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), het Academisch Genootschap (Eindhoven), Van Piere
Filosofiecafé, Stichting Thomas More, Filosofie-Tijdschrift, Thijmgenootschap,
Maand van de Filosofie, het Soeterbeeck Programma en Stichting Civis Mundi.
Tevens staat op de website onder “Interessante links” een aantal websites,
waarmee meer of minder nauwe contacten wordt 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.
11. Het jaarverslag 2019-2020 wordt begin augustus 2020 ter goedkeuring aan de
overige bestuursleden gezonden. De financiële jaarrekening zal direct na 1
augustus a.s. 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 2019-2020 gepubliceerd op de
website. Na goedkeuring van de financiële jaarrekening 2019-2020 wordt onze
nieuwe penningmeester Wim van Golstein Brouwers gedechargeerd.

Eindhoven, 2 augustus 2020
Drs. P.IJ. de Wind
voorzitter Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven
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