
Jaarprogramma	2020	Vereniging	van	Vrienden	van	de	Stichting	ISVW	
	
Voor 2019 hadden we een ambitieus programma opgezet. Veel zaken zijn in gang gezet.  In 2020 
willen we daar een vervolg aangeven. Daarbij zijn onze doelstellingen richtinggevend. Het doel der 
vereniging is: 

a. het wekken en vergroten van de belangstelling voor de educatieve en levensbeschouwelijke 
doelstellingen en activiteiten van de ISVW; 
b. in het bijzonder het vergroten van het draagvlak en de belangstelling in de samenleving voor 
 het filosofisch en cultureel gedachtegoed van de ISVW; 
c. het stimuleren van eigen activiteiten van de leden; 
d. de ISVW te informeren over de interesses en wensen van de leden van de vereniging en over 
 hun oordeel over het cursusaanbod van de ISVW.  

Meer in het bijzonder is het doel van de vereniging om ideële en niet-kostendekkende activiteiten en 
projecten van de ISVW te ondersteunen die zonder een bijdrage van de vereniging niet (blijvend) 
zouden kunnen worden uitgevoerd. Om dit te verwezenlijken streven we naar een omvangrijke 
vereniging van enthousiaste Vrienden die zich verbonden voelen met de ISVW. Zij willen haar op 
uiteenlopende manieren ondersteunen, waaronder met extra geldelijke bijdragen, donaties, 
schenkingen en nalatenschappen. In dit kader hebben we voor 2020 de volgende vijf 
samenhangende prioriteiten geformuleerd: 
 
 
Financiële steun aan de ISVW 
 
We ondersteunen de volgende ideële en niet-kostendekkende activiteiten en projecten van de ISVW: 

1. Het Kitty van der Vliet Diversity Event 2020: een internationaal evenement met 
vooraanstaande deskundigen met als doel de afstand tussen diverse groeperingen in de 
samenleving te verkleinen. 

2. Enkele andere activiteiten en projecten van de ISVW waarvoor nog geen aanvraag is             
ontvangen van het bestuur van de ISVW. 

 
Verhogen van inkomsten Vrienden 
 

1. We stimuleren Vrienden tot het doen van een extra bijdrage bij de contributie. 
2. We promoten actief vijfjarige schenkingen en brengen periodiek de mogelijkheid van 

schenking van nalatenschappen onder de aandacht. 

 
Vriendenactiviteiten  
 

1. We organiseren zes à zeven Filosofische Cafés over een actueel boek of thema, die voor 
iedereen toegankelijk zijn.  Daarnaast organiseren we een Vriendendag en een 
Vriendenexcursie. Tegen een minimaal tarief staan ook die twee activiteiten open voor 
introducées 

2. We nodigen Vrienden van harte uit om ook zelf Vriendenactiviteiten te organiseren.  



3. De Vrienden in de leesgroepen worden uitgenodigd hun ervaringen in de leesgroepen 
met andere groepen te bespreken via artikelen of bijeenkomsten op de ISVW. 

4. We willen de resultaten van de evaluaties van cursussen en eventueel enquêtes 
aanwenden om de inbreng op het cursusaanbod van de ISVW te versterken. 

5. We attenderen cursisten op de mogelijkheid een lees- of gespreksgroep te starten. 
6. We houden contact met de Gold Card-houders en andere cursisten van de ISVW om de 

ISVW te adviseren over cursussen, evenementen en faciliteiten.  
 

 
Vriendenwerving 
 

1. We werven actief nieuwe leden, met name onder de ISVW-cursisten die nog geen 
Vriend zijn, onder Filosofische-Cafébezoekers en onder de ISVW-leesgroepen. 

2. We zoeken vrijwilligers die ook bij filosofiecursussen in het land de ISVW-Vrienden 
promoten.  

 
Communicatie Vrienden 
 

1. Het Vrienden Magazine is vernieuwd en komt 2x per jaar uit. Regelmatig vragen we 
vrienden om vanuit hun expertise een bijdrage te schrijven. 

2. De Vereniging van Vrienden maakt gebruik van een eigen website. We zullen deze 
website verder doen groeien.  

3. Sociale media, waaronder facebook worden actief ingezet voor informatie over de 
Vrienden. 

4. Het opzetten van een ISVW Vrienden Community waar Vrienden desgewenst hun eigen 
foto en informatie over zichzelf kunnen uploaden en waarmee zij contacten met andere 
Vrienden kunnen verdiepen. 

 

Het bestuur ontvangt graag positieve reacties van Vrienden op de vraag of ze incidenteel 
ingeschakeld willen worden voor activiteiten van en voor de Vrienden van de ISVW.  De hoofdlijnen 
van dit programma vormen de basis voor de activiteiten in 2020. 

Namens het bestuur van de Vrienden van de ISVW,       

Annemarie Sijens, 
secretaris 


