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Verslag voor de leden van de Algemene Ledenvergadering
Vereniging Filosofische Praktijk
online, 22 januari 2022 (najaarsvergadering 2021)

Agenda
1. Welkom
2. Goedkeuring notulen laatste ALV d.d. 26 juni 2021 (download)
3. Bestuursuitbreiding
4. Voordragen nieuwe bestuursleden aan de ALV
5. Verslag financiën
6. De VFP op koers
7. Dag van de Filosofische Praktijk 2022
8. Socratische Landdag 2021 en 2022
9. Werkgroepen: stand van zaken
10. Presentatie nieuwe website
11. Rondvraag
12. Sluiting

Aanwezig
Marco D’Agata, Arthur Bijl, Willem Jan van den Brink, Dennis de Gruijter, Marja Havermans, Peter van
Hooft, Robert Keurntjes, Timon Meynen, Lucia van der Pijl, Kristof Van Rossem, Margot Rossieau,
Peter Schmitz, Pieta Stam, Paul Troost, Mariette Visbach, Ronald Wolbink.

Bestuursleden: voorzitter: Peter van Hooft (PvH); secretaris: Robert Keurntjes (RK); Hans Bolten;
Peter Schmitz.
Verslag: secretaris VFP

1. Welkom
De voorzitter heet de aanwezigen welkom

2. Goedkeuring notulen laatste ALV d.d. 26 juni 2021
Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de notulen en ze worden goedgekeurd.

3. Bestuursuitbreiding
De voorzitter geeft een toelichting waarom we nieuwe bestuursleden zoeken. De vorige
penningmeester is gestopt en er is een uitbreiding gewenst door het huidige bestuur.

4. Voordragen nieuwe bestuursleden aan de ALV
Er worden twee nieuwe leden voor het bestuur voorgedragen, te weten Marco D’Agata en Timon
Meynen. Marco D’Agata is de beoogde nieuwe penningmeester.
Zij stellen zich voor:

 Marco D’Agata: heeft een achtergrond in de medische wereld; hij heeft filosofie gestudeerd
en voert een filosofische praktijk gericht op medici.

 Timon Meynen: studeerde filosofie en psychologie. Hij heeft een praktijk voor socratisch
gesprek, moreel beraad en filosofisch consult.

De voorzitter vraagt om akkoord van leden: ‘All hands rise’!

5. Verslag financiën
De secretaris doet – als interim penningmeester – een kort verslag:

 Momenteel staan we er financieel goed voor: er staat ruim 16.000 euro op de lopende
rekening en er is 7000 euro in reserve.

 Wij werden eind augustus 2021 verrast door de mededeling van Nico Boots dat hij per direct
terugtrad als penningmeester. Ik heb toen aangeboden die rol tijdelijk over te nemen. Ik heb
dat niet zo voortvarend gedaan als ik op dat moment voor ogen had.

https://verenigingfilosofischepraktijk.nl/wp-content/uploads/2021/12/VFP_ALV_26juni2021_concept-notulen.pdf
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 We zijn er toen ook mee geconfronteerd dat we niet ingericht waren om in zo’n situatie
adequaat te kunnen continueren. Voor de boekhouding en ledenadministratie hadden we
het voordeel dat Hans Bolten die eerder gedaan had zodat hij de nodige informatie kon
verschaffen. Wat betreft de bankrekening hadden we dat minder goed georganiseerd. Na
aanvankelijke radiostilte bleek Nico wel bereid dit alsnog op te vangen, maar ik had toen de
toegang voor hem al verstoord.

 Bij het opnieuw aanvragen van toegang hebben we wat fouten gemaakt waardoor dat veel
langer geduurd heeft dan nodig, maar inmiddels is alles hersteld en zijn achterstallige
rekeningen betaald.

 Wel hebben we nog een achterstand in de boekhouding aangaande een aantal betalingen
zonder onderliggende stukken.

 Inmiddels hebben we een nieuwe penningmeester, die nog toegang moet krijgen, maar we
maken stappen. We willen namelijk de gelegenheid meteen aangrijpen om een betere
taakverdeling te realiseren waarbij we speciale aandacht hebben voor de continuïteit bij
uitval.
o De ledenadministratie verplaatsen we van penningmeester naar secretaris.
o De nieuwe penningmeester continueert.
o De achterstand in de boekhouding wordt komende maand door de oude tijdelijke

penningmeester ingelopen, zodat we bij de volgende ALV weer zoals gewoonlijk een
afgeronde boekhouding aan de kascommissie voor kunnen leggen.

6. De VFP op koers
Peter van Hooft:

 De Socratische Landdag blijft als traditie voortbestaan. Hier komen we later (punt 8) nog op
terug.

 Er wordt gewerkt aan een VFP-dag waar we straks (punt 7) op terugkomen.
 We hebben nog wat aanpassingen te doen aangaande de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht

Rechtspersonen.
 We hebben geregeld bestuursvergaderingen. Die verlopen goed en ze worden genotuleerd.
 Het uitgangspunt van de vereniging – voor leden, door leden – blijft gehandhaafd. We zien

daarbij een toename in activiteiten.
 We willen graag meer content op de website in de vorm van o.a. artikelen van leden.

Hiervoor is er een redactieraad in voorbereiding..
 We hebben onlangs een nieuwe website laten ontwikkelen, waarop onze leden een eigen

profiel aan kunnen maken.
 Meerdere werkgroepen krijgen vorm. Er is een vraag naar een werkgroep over filosofie in het

onderwijs, maar die bestaat nog niet. Er liggen voor het overige meerdere initiatieven.

7. Dag van de Filosofische Praktijk 2022
Robert Keurntjes vertelt over de huidige stand van zaken omtrent de VFP-dag. De werkgroep,
bestaande uit Anka Fauth, Marianne Scheeper, Dennis de Gruijter, Roel Klopstra en Robert Keurntjes,
is hard aan het werk. De dag krijgt de titel ‘Dag van de filosofische praktijk’. De huidige Denker des
Vaderlands Paul van Tongeren zal de keynotespreker zijn. We hebben een paar externe bijdragen
gevraagd en voor het overige wordt de dag gevuld met bijdragen van onze leden. Er is een speciale
URL voor: dagvandefilosofischepraktijk.nl

 Pieta Stam vraagt of er ook een verslag van die dag komt. RK stelt voor die vraag aan de
leden voor te leggen.

8. Socratische Landdag 2021 en 2022
Het woord is weer aan de voorzitter: De Socratische Landdag is de langst lopende traditie binnen de
vereniging. Om deze traditie in stand te houden wordt er gevraagd aan leden om te participeren in
een werkgroep die gezamenlijk de dag kan organiseren.

 Wim van den Brink (WvdB) vraagt om een datum. PvH geeft aan dat die nog niet is
vastgesteld maar dat het evenement in het najaar zal plaats vinden.

 WvdB, Timon Meynen (TM) en Kristof Van Rossem (KVR) melden zich voor de organisatie.
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9. Werkgroepen: stand van zaken
Inmiddels kent de VFP meerdere actieve werkgroepen:

 Peter van Hooft vertelt dat er een werkgroep rond Theorievorming socratische
gespreksvoering bestaat. Het feit dat dit een besloten groep is, roept vragen op.
o Peter Schmitz vraagt of die opengesteld worden voor andere leden en wat de stand van

zaken is. Waarom is het een groep van de VFP als die besloten is?
o PvH: we willen graag aangeven dat er aan dit onderwerp gewerkt wordt en het is aan de

groep hoe daarmee om te gaan.
o WvdB: wat betekent ‘besloten groep’?
o PvH: de werkgroep is bij dezen genoemd en deze vragen zullen worden meegenomen

worden naar de groep.
o KVR stelt voor om op de site alleen VFP-werkgroepen te vermelden. Deze groep zal daar

onderling over spreken in hoeverre zij beschouwd kan worden als werkgroep van de VFP.
De huidige deelnemers aan de groep zijn wel VFP-lid maar of de groep als werkgroep van
de VFP beschouwd moet worden is nog de vraag.

o TM voegt eraan toe dat de intervisiegroep voor socratisch-gespreksleiders alleen
toegankelijk is voor mensen die daarin opgeleid zijn, dus een besloten karakter van
groepen is niet principieel onmogelijk.

o (Toegevoegd ter verheldering: in beginsel kan een werkgroep dus criteria formuleren
voor wie er aan die werkgroep deel kan nemen.)

 Redactieraad:
o Peter Schmitz: de redactieraad komt er ter stimulering van teksten en publicaties op de

site.
o Timon Meynen is gevraagd om dat voor te zitten. Hier wordt aan gewerkt.
o PvH: roept meteen op om bijdragen te versturen naar Peter Schmitz.

 Werkgroep praktijkvoerende filosofen:
o Mariette Visbach heeft tijdens de vorige ALV al aangegeven dat ze behoefte heeft aan

uitwisseling en intervisie met andere leden die een praktijk hebben en stelt de vraag hoe
we het vak verder kunnen uitwerken.

o PvH vult daarop aan dat Hans Bolten heeft aangegeven hier ook ideeën over te hebben.
o Onder de aanwezigen zijn er meerdere leden met interesse. Er wordt voorgesteld om

een bericht in de nieuwsbrief te plaatsen. Mariette wil wel als contactpersoon optreden,
maar stelt voor om eerst contact te hebben met Hans Bolten. PvH wil het contact tussen
MV en HB wel leggen.

 Praktisch filosoof als geestelijk verzorger:
o Peter Schmitz meldt dat er inmiddels 7 belangstellenden zijn. Geestelijke verzorging ligt

bij levensbeschouwelijke tradities. Het idee is dat filosofie daar ook bij hoort.
o Pieta Stam vraagt of er zicht is op hoeveel dit – evt. als vrijwilligerswerk – gedaan wordt.
o Peter Schmitz zegt dat hij dat al als vrijwilliger doet en hij loop er dan ook tegen aan dat

je er geen vergoeding voor kunt krijgen.
o Dennis de Gruijter en Margot Rossieau geven ook aan interesse te hebben.

 Stoïcijnse werkgroep:
o De groep is een initiatief van Dennis de Gruijter en Roland Wolbink.
o Dennis toont een PowerPoint over de opzet van de werkgroep.
o De groep bestaat op het moment uit: Ronald Wolbink, Dennis, Sybren Steen, Marja

Havermans, Claartje van Sijl, Nelleke Krol.
o De groep richt zich op het bestuderen, doordenken en actualiseren van stoïcijnse

filosofie.
o Ze melden ook dat er op 9 april in Gent een festival over stoïcijnse levenskunst wordt

gehouden: Stoicon X. Dit is overigens geen VFP-activiteit.
o Pieta Stam complimenteert en overweegt deelname.

 Werkgroep gericht op medici
o Marco D’Agata: werkgroep rond vragen die vanuit medici komen. De werkgroep bevindt

zich in een vroege fase van vormgeving.
o Timon Meynen vraagt of zij ook gericht is op de ggz?
o Marco D’Agata stelt dat dat ook een medisch vak is en er dus bij past.
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o Er wordt gevraagd of het ook voor leden zonder medische achtergrond is? Marco geeft
aan dat dat bij het zoekplaatje hoort, en hij nodigt Timon ook uit om van gedachten te
wisselen.

o Een van de vragen voor Marco is wat geschikte werkvormen zijn.
o Dennis blijft graag op de hoogte.
o Pieta Stam: verwijst naar werkboek ...

 N.E.F. – Netwerk Existentiële Filosofie
o Dries Boele, Willem-Jan van den Brink en Frank Vandendries zijn er in 2019 mee

begonnen. In april 2020 hebben ze een brainstorm gehouden met de vraag ‘wat zou je
zelf kunnen bijdragen?’

o In oktober 2020 is er een bijeenkomst geweest rond ‘het existentiële in de filosofische
praktijk’.

o De werkgroep richt zich op praktijken rond levensvragen: vrijheid, leven, dood. Wat
betekent het om te bestaan?

o Er is een lijst van geïnteresseerden. De vraagstelling en de praktijk is het
overeenkomstige.

o Het netwerk begeeft zich op het grensvlak tussen filosofie en psychologie.
o Het is zoeken naar een vorm, en men blijft zoeken naar belangstellenden die zich

kunnen melden via info@blijfcommuniceren.com
 Intervisie socratisch-gespreksleiders:

o Timon Meynen: dit zijn bijeenkomsten waarbij vragen worden geïnventariseerd en
besproken, zo mogelijk in de vorm van een socratisch gesprek. De werkgroep is bedoeld
voor mensen die zelf als socratisch gespreksleider opgeleid zijn en werken.

o De bijeenkomsten vinden al langere tijd enkele keren per jaar plaats met 5-8 deelnemers.
o Er worden binnenkort weer nieuwe data gepland.
o WvdB meldt zich als deelnemer.

Alle informatie over de werkgroepen staat op de website. De webmaster (Peter Schmitz) nodigt de
werkgroepen uit om alle info op de site te zetten. Voor iedere werkgroep is er (minstens) 1
webpagina beschikbaar, naast het overzicht. Gebruik die ruimte.
(Toelichting: In het bestuur is besloten dat dit m.b.v. een formulier via het bestuur gaat lopen.)

10. Presentatie nieuwe website
Peter Schmitz meldt dat er een nieuw systeem is met profielpagina’s. Achter de schermen wordt door
Marjon Tas nog aan de details gewerkt. Op het moment bestaat het beeldmateriaal uit stockfoto’s en
die hopen we in de toekomst te kunnen vervangen door eigen beeldmateriaal. Correspondentie over
de website kan via webmaster@verenigingfilosofischepraktijk.nl

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

12. Sluiting 11:40
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