JAARVERSLAG STICHTING WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN 2021 – 2022
1. Het financiële jaarverslag 2020-2021 is in de bestuursvergadering van woensdag 4
augustus 2021 definitief goedgekeurd. Het jaarverslag is na goedkeuring, eveneens
op 4 augustus 2021, op de website gepubliceerd. Datzelfde geldt voor de
jaarrekening 2020-2021: ter vergadering op 4 augustus 2021 definitief opgemaakt,
ondertekend en dezelfde dag op de website gepubliceerd en verzonden naar de
Kamer van Koophandel te Woerden.
2. In de loop van de maanden juli en augustus werd besloten tot de planning van het
cursusprogramma WKE 2021-2022 met 10 thema’s. Besloten werd om ook dit jaar
een beperkt aantal programmaboekjes en affiches te versturen. In het vorige
cursusjaar 2020-2021 werd besloten om de affiches helemaal achterwege te laten.
De definitieve vaststelling van het jaarprogramma 2021-2022 was begin september
een feit. Zaterdag 16 oktober werd het drukwerk (de brochures en de affiches) per
post afgeleverd, op woensdag 20 oktober 2021 werden de postzakken aangemeld
bij PostNl en aangeboden (afgeleverd) bij de Kadepost te Eindhoven.
3. Op 20 september 2021 werd tijdens de bestuursvergadering (Parklaan) het
mogelijke verloop van het komende jaar doorgesproken en wat te doen bij
onverhoedse versnelling van de coronabesmettingen als gevolg waarvan van
overheidswege opnieuw beperkende maatregelen moesten worden opgelegd.
In tegenstelling tot gebruikmaking van video-opnames (mp4) in het vorige zeer
ingekorte jaarprogramma 2020-2021 wordt nu meer ingezet op gebruikmaking van
geluidsopnames (mp3), zodat ook bij individuele besmettingen de lezingen kunnen
worden gevolgd samen met de powerpoints. Na elke lezing zal het geluidsfragment
op de website worden geplaatst; de powerpoints worden gezonden naar degenen
die zich op alle thema’s inschrijven (en betalen). De incidentele (betalende)
bezoekers ontvangen de powerpoint van de avonden die zij hebben gevolgd.
4. In de loop van de maand november 2021 is langzamerhand duidelijk geworden
dat, vanwege de coronabesmettingen, voorlopig moest worden afgezien van
voortzetting van het cursusjaar. Met de sprekers van de thema’s 3 (prof. De Wert),
4 (prof. Van der Zweerde) en 7 (prof. Claassen) werd afgesproken hun lezingen
door te zetten naar het cursusjaar 2022-2023. De lezingen van de overige thema’s
hebben echter wél doorgang kunnen vinden, zij het dat de thema’s 5 (prof. Van
Roermund) en 6 (dr. Meijer) werden doorgeschoven naar de periode na Pasen,
naar respectievelijk 19 en 26 april 2022, en 10 en 17 mei 2022. Van het totale
jaarprogramma kon door dit ingrijpen toch nog 70% doorgaan. De
geluidsfragmenten (mp3) blijken samen met de powerpoints een welkome
aanvulling te zijn. Met dank aan (geluids)technicus Klaas Vet.
5. De jaarlijkse vergadering van het bestuur met de leden van de Wetenschappelijke
Adviesraad (WAR) in december 2021 heeft, vanwege de coronapandemie,
opnieuw geen doorgang kunnen vinden. Er wordt naar gestreefd dit gremium in
november of december 2022 bijeen te roepen. Verschillende data voor deze WARvergadering zullen in de bestuursvergadering van 17 augustus 2022 worden
vastgesteld.
6. In verband met een nieuwe richtlijn -inschrijven van bestuursleden van stichtingen
en verenigingen in het UBO-register(Ultimate Beneficial Owners)- vanuit de
Europese Unie zijn de bestuursleden op zondag 16 januari 2022 aangemeld en op
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25 januari 2022 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
7. De locatie blijft ds. Th. Fliednerstraat 2 te Eindhoven van de Fontys Hogescholen.
De situatie met betrekking tot de besmettingen van het coronavirus blijft voor het
komende jaarprogramma nog enigszins onzeker. De maatregelen die van
overheidswege werden ingevoerd betekende in november 2021 aanvankelijk een
forse vermindering van het aantal aanwezige bezoekers in de collegezaal (circa 50
personen), maar vanaf thema 8 in de maand maart 2022 konden meer bezoekers
de lezingen (circa 80 à 100 personen) volgen.
Per 1 januari 2022 functioneert een nieuwe cateraar. De voorziening van koffie en
thee op de cursusavonden is vanaf de herstart 8 maart 2022 verre van vlekkeloos
verlopen.
8. De papieren programmaboekjes 2021-2022 werden op selectieve wijze naar
bezoekers van onze lezingen gezonden en naar enkele instanties, zoals
bibliotheken, scholen, universiteiten etc. Dat geldt ook voor de posters in
papieren opmaak.
De digitale info werd wél door bestuurslid Leo van Gerwen volledig gedeeld via de
sociale media.
9. Op de website staat, naast de podcasts van de lezingen, onder “Interessante links”
een aantal websites, waarmee in meer of mindere mate 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.
10. Op woensdag 27 juli 2022 heeft een eerste Filosofie Zomerdag in het Academisch
Genootschap (AG) plaatsgevonden met als thema “De vrije wil: een mythe?”. Op
initiatief van het AG-bestuur filosofie is deze dag in samenwerking met boekhandel
Van Piere georganiseerd en geïmplementeerd. Het bestuur van de WKE heeft
gemeend dit initiatief te willen ondersteunen zonder actief betrokken te willen zijn
met de organisatie ervan. Ons bestuur streeft ernaar volledig onafhankelijk te
blijven opereren met een eigen programmering, maar heeft tevens de intentie
andere organisaties van advies te dienen als daar nadrukkelijk om wordt gevraagd.
Om die reden wijst het bestuur -in de hoedanigheid van partner- af om actief deel
te nemen en daarmee verantwoordelijkheid te dragen voor de organisatie van een
externe gebeurtenis.
Ondersteuning werd geboden door middel van het meerdere keren per e-mail
onder de aandacht brengen van het thema van de AG-Filosofie Zomerdag bij onze
bezoekers. Dezelfde ondersteuning wordt steeds geboden aan alle activiteiten in
het kader van Filosofiecafé van boekhandel Van Piere.
11. Speciaal is de aandacht van het bestuur uitgegaan naar goed partnerschap met
diverse instellingen zoals -naast reeds genoemde boekhandel Van Piere en het
Academisch Genootschap- universiteiten, hogescholen, bibliotheken, diverse
middelbare scholen met het vak Filosofie op het programma in Eindhoven en
omgeving en instituten (Volksuniversiteiten etc.) waar filosofie wordt gedoceerd.
Er wordt op genoemde instellingen jaarlijks actief meegewerkt aan het onder de
aandacht brengen bij studenten, scholieren en cursusdeelnemers van het WKE
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jaarprogramma.
Het komende jaar zal onze aandacht gaan naar het uitbreiden van een actieve
benadering van potentiële gegadigden voor het WKE programma 2022-2023. Te
denken valt hierbij onder andere aan het opnemen van het jaarprogramma van de
WKE (in de vorm van het affiche) als gratis advertentie in het Filosofie-Tijdschrift
nummer 5 van de huidige jaargang 32.
12. Het jaarverslag 2021-2022 zal op 17 augustus 2022 in de bestuursvergadering ter
goedkeuring worden voorgelegd. De financiële jaarrekening zal direct na 1
augustus a.s. worden opgemaakt en worden verstuurd naar de bestuursleden. Na
goedkeuring wordt deze financiële jaarrekening verstuurd naar de Kamer van
Koophandel te Woerden en worden het jaarverslag en de financiële jaarrekening
WKE 2021-2022 op de website gepubliceerd. Na goedkeuring van de financiële
jaarrekening 2021-2022 wordt de penningmeester gedechargeerd.

Eindhoven, augustus 2022
Bestuur Stichting WKE bestaande uit:
Leo van Gerwen, archivaris en pr
Wim van Golstein Brouwers, penningmeester
Peter de Wind, voorzitter
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