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1. Woordje vooraf : 
 
Beste leden, 
 
Onze Algemene Vergadering gaat dit jaar opnieuw door in ons gebouw ’t Vrij Gedacht op 
vrijdag 23 februari om 19u30, gevolgd door de receptie om 20u. Om de officiële plicht-
plegingen tot een strikt minimum te beperken, vinden jullie onder punt 2 de gegevens 
voor de ALV. Gelieve deze door te nemen en eventuele vragen hierover tijdens de ALV te 
stellen.  
  
Het hoofddoel is met de leden een kritisch, onderhoudend en gezellig contact te leggen 
en te onderhouden. 
Gelieve ons ten laatste op woensdag 21 februari e.k. van jullie aanwezigheid telefonisch 
(013/33 36 79) of per email (etmaes@telenet.be of ivanvlier@telenet.be) op de hoogte te 
brengen. Zo kunnen we onnodige kosten voorkomen. 
We hopen jullie ook op één van onze talrijke activiteiten te mogen verwelkomen. 
…..En vergeet niet binnen te springen in ons ’t Vrij Gedacht dat geopend is : 
 

- op woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9u -12u ; 
én 
- op elke zondagvoormiddag voor “De Zondagsfilosofen” van 10u - 12u30 
 
Vergeet ook onze website niet te bezoeken : http:// www.hvv-diestsevrijzinnigen.be/ 
 

2. Algemene Ledenvergadering en receptie : 
 
Om de officiële plichtplegingen tot een strikt minimum te beperken, vinden jullie hieronder 
de gegevens voor de ALV. Gelieve deze door te nemen en eventuele vragen hierover 
tijdens de ALV te stellen.  
  
2.1. Administratief verslag : 
 

Datum Omschrijving 
25/03/2017 Algemene Vergadering 

19/01/2017 - 16/02/2017 - 15/03/2017 - 27/04/2017 Bestuursvergaderingen 

8/06/2017 - 14/09/2017 - 4/10/2017 - 22/11/2017 Bestuursvergaderingen 

 

2.2. Activiteiten 2017 : 
 

Wanneer 
25/03/2017 

Omschrijving 
Officieuze In gebruikname ’t Vrij Gedacht  

Waar 
Diest 

30/03/2017 Etienne Vermeersch – Over God (boekvoorstelling) Hasselt 

22/04/2017 Lentefeest-FVJ Basisschool Station Diest Diest 

21/05/2017 Lentefeest-FVJ LIBRA Diest 

21/06/2017 Opening ’t Vrij Gedacht – Dag van het Humanisme Diest 

28/09/2017 De bedreigde Vrijheid – Johan Op de Beeck Hasselt 

19/10/2017 Een waardig levenseinde – Patrik Vankrunkelsven Diest 

30/10/2017 Jongerenactiviteit – Technopolis Diest- Mechelen 

30/11/2017 Filosofisch Café –Carpe Diem Diest 

3/12/2017 De Zondagsfilosofen Diest 

10/12/2017 De Zondagsfilosofen Diest 

17/12/2017 WinterZonneWendeWandeling Diest 

17/12 – 
24/12 – 

31/12/2017 De Zondagsfilosofen Diest 

mailto:etmaes@telenet.be
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2.3. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 : 
 
Deze worden op de AL- vergadering toegelicht. 
 
2.4. Bestuur : 
 
Voorzitter : Etienne Maes 
Secretaris : Ingrid Van Vlierberghe 
Penningmeester : Anne-Martje Beckers 
Britt Ballings – bestuurslid - Educatief Medewerker HVV Nationaal/Vlaams-Brabant 
Dominique Ducomble -  bestuurslid – jeugdcoördinator  
Ferre Hamels – bestuurslid 
Steve Hamels – bestuurslid – afgevaardigde Cultuurraad Diest 
Carina Jankowski – bestuurslid – coördinator Jongerenactiviteiten 
Paul Peeters – bestuurslid – coördinator “De Zondagsfilosofen” 
Wouter Steenhaut – bestuurslid 
Seger Swerts – bestuurslid – Consulent HuisvandeMens Tienen/Diest 
 

2.5. Planning 2018 - Uitgebreide  toelichting in Flamboyant nr.2 : 
 
Elke zondag “De Zondagsfilosofen” van 10u – 12u30 in ’t Vrij Gedacht. 
 
2.5.1. Lentefeest & Feest Vrijzinnige Jeugd Basisschool Station : 
Wanneer : zaterdag 3/3/2018 om 14u 
Waar : Hallezaal – Diest 
 
2.5.2. Jongerendebat leerlingen NCZ : 
Wanneer : woensdag 7/3/2018 
Waar : ’t Vrij Gedacht 
 
2.5.3. Lezing door Els Witte over “Diest als oranjegezinde stad in de periode 1830-1850” : 
Wanneer : week van 2/4/2018 
Waar : ’t Vrij Gedacht 
 
2.5.4. Lezing door Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste personen : 
Wanneer : donderdag 26/4/2018 om 20u 
Waar : Aula Geertrui Cordeys – Begijnhof – Diest 
 
2.5.5. Filosofisch café, socratisch geleid door Seger Swerts  met als thema  “Vergankelijkheid “ : 
Wanneer :  donderdag 15/5/2018 om 20u 
Waar : ’t Vrij Gedacht 
 
2.5.6. Lentefeest & Feest Vrijzinnige Jeugd LIBRA : 
Wanneer : zondag 27/5/2018 om 11u 
Waar : Den Amer- Diest 
 
2.5.7. Dag van de Vrijzinnigheid met jongerenactiviteit : 
Wanneer : woensdag 20/6/2018  
Waar : ’t Vrij Gedacht 
 
2.5.8. ZomerZonneWendeWandeling : 
Wanneer : zondag 1/7/2018 
Waar : Schulensmeer 
 
2.5.9. Jongerenactiviteit tijdens de herfstvakantie 2018 
 
2.5.10. Filosofisch Café “CarpeDiem” : najaar 2018 
 
2.5.11. WinterZonneWendeWandeling : zondag 19 december 2018 
 
2.5.12. Samenwerking met Hasseltse Vrijzinnige Humanisten : nog later te bepalen. 
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2.6. Toelichting door de voorzitter : weer één jaar vrijzinnigheid / door Wouter : 
morele dienstverlening in Diest 
 

2.7. Varia 

 
3. Lidmaatschap : 
 
Moesten jullie, om de één of andere reden, nog niet de kans hebben gezien om jullie lidgeld voor 2018 te 
betalen, kan dit natuurlijk nog altijd door overschrijving van 12€ op rekening van HVV vzw: BE72 0011 7775 
6216 (BIC: GEBABEBB) met vermelding van jullie naam en Diestse Vrijzinnigen. Jullie steun is van 
levensbelang voor onze vereniging. 

Van de Diestse Vrijzinnigen krijg je als lid korting op onze activiteiten en ontvang je ook het lokale 
afdelingstijdschrift.  

Van HVV-Vlaams-Brabant krijg je vier maal het nieuwe tijdschrift : Flamboyant. 

Van HVV-landelijk krijg je dan weer vier keer per jaar Het Vrije Woord in de bus. Je bent  ook verzekerd 
voor ongevallen tijdens lokale, provinciale en landelijke activiteiten. Niet onbelangrijk is ook dat je deel 
uitmaakt van een sterke, goed zichtbare vereniging die de vrijzinnige zaak verdedigt en promoot bij de 
media, de politici en binnen de hele samenleving. 

4. ’t Vrij Gedacht : 
 
Met de hulp en de steun van vooral het OCMW, de stad Diest, de HuizenvandeMens Tienen/Leuven,  de 
Instelling Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant  en de HV/Diestse Vrijzinnigen is dit project gerealiseerd.  
We beschikken dus niet, zolang het KB niet is ondertekend, over het reëel voorziene personeelskader. Toch 
zullen we via consulenten van de HuizenvandeMens en vrijwilligers van de Diestse Vrijzinnigen op 
bepaalde tijdstippen een voldoende vrijzinnig humanistische dienstverlening aan de bevolking van Diest en 
omstreken kunnen aanbieden en het pad effenen voor een volwaardig centrum. 
In de eerste plaats zal het een vrij inloopcentrum worden, waar men terecht kan voor een informele 
ontmoeting met vrijzinnig humanisme, maar ook voor tal van interessante activiteiten.  
Zo zal men in “’t Vrij Gedacht” terecht kunnen voor informatie en hulp bij wilsverklaringen rond het 
levenseinde, zoals euthanasie en patiëntenrechten, vrijzinnig humanistische begeleiding op afspraak, 
informatie en documentatie of aanvragen voor vrijzinnig humanistische plechtigheden zoals huwelijken en 
afscheidsplechtigheden. “’t Vrij Gedacht” zal ook een onderdak bieden aan vrijzinnige lidverenigingen en de 
feestcomités die bezig zijn met de Feesten Vrijzinnige Jeugd en de Lentefeesten, alsook als uitvalsbasis 
dienen voor de organisatie van tal van gemeenschapsvormende en socio-culturele activiteiten. 
Iedereen is uiteraard welkom voor informatie of een babbel.  
We verwachten jullie in ons “’t Vrij Gedacht”  
 

Waar : Michel Theysstraat  5 te Diest (het vroegere Tarsenaal) 
Wanneer :  

Woensdagvoormiddag (9u - 12u)  
Vrijdagvoormiddag (9u -12u) 
En een speciale openingsdag op elke zondagmorgen van 10u  tot 12u30:  
infomogelijkheid maar  zeker gezellig samenzijn!! 
 

5. Overlijden : 
 
We melden jullie ook het overlijden van 3 van onze oudste leden. Namens  de Diestse 
Vrijzinnigen  hebben we aan de familie onze  innige deelneming betuigd : 
 

- Zigmund  Marcinkowski  (jarenlang voorzitter geweest van de DV) 
- Roland Kesteloot  (jarenlang bezieler van de DV geweest) 
- Lizette Gommé (echtgenote van Leon Broos en jarenlang lid) 
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6. 50 jaar Mei 68 : 
 
We kunnen niet voorbij deze datum in de geschiedenis. In Flamboyant nr 2 verschijnt een 
uitgebreid artikel van de hand van één van onze leden : Benny Madalijns. Hij heeft over 
deze periode een boek gepubliceerd waarover de bekende Hasseltse kunstenaar Fred  
Eerdekens een kunstwerk heeft gecreëerd. 
We voorzien een presentatie van zijn boek en het kunstwerk in Diest. 
De exacte datum wordt later meegedeeld.     


