Programma Vrienden ISVW 2013
Binnen het beleidsprogramma van de Vrienden van de ISVW zal het bestuur zich in 2013 focussen
op de volgende activiteiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Werving van vrienden
Werving van fondsen
Uitbrengen van drie Nieuwsbrieven
Organiseren van vier filosofische cafés
Organiseren van een Algemene Ledenvergadering.
Voorbereiding van het 100- jarig bestaan in 2016
Onderhouden van kontakten met de leeskringen

De werving van vrienden
Het aantal vrienden is in 2011 en 2012 toegenomen. Mede dank zij de voorjaars-,zomer- en najaars
cursussen van de ISVW kan belangstelling gewekt worden voor ondersteuning van het
gedachtengoed van de ISVW. De acties voor het werven van vrienden, zoals de “ik trakteer- actie”
zullen op effectiviteit worden bekeken en al dan niet gewijzigd voortgezet.
De werving van fondsen
Door overdracht van het grootste gedeelte van ons vermogen aan de ISVW , is het voor de Vrienden
weer mogelijk fondsen te werven. De internationalisering van de ISVW, de eventuele tweede vleugel
en het jubileum in 2016 zullen heel wat financiële middelen vragen. De ervaring leert dat
organisaties en bedrijven bereid zijn te schenken als het doel duidelijk is. Het bestuur zal hiervoor
een plan ontwikkelen.
Nieuwsbrieven
Voor het schrijven van artikelen in de nieuwsbrieven zullen meer “vrienden” uitgenodigd worden.
Hierdoor kan het een blad van de vrienden zelf worden. In het nieuwe format kunnen “vrienden”
hun verzoeken plaatsen voor regionale bijeenkomsten of filosofische discussies.
Filosofische cafés
In samenwerking met de ISVW organiseert het bestuur vier filosofische cafés. In een informele
setting kan aan de hand van een thema gediscussieerd worden. De cafés bieden de gelegenheid om
kennis te nemen van de nieuwste filosofische boeken.
Algemene Ledenvergadering
Voor een vereniging als de vrienden is het niet nodig om twee keer per jaar een Algemene
Ledenvergadering te houden. We beperken dit tot een keer per jaar in mei. Op dat moment kan
zowel de jaarrekening, het jaarverslag van het voorafgaande jaar als de begroting en het
programma voor het volgende jaar aan de orde komen.
100-jarig bestaan ISVW en de vrienden
Dit bestaan zal groots gevierd worden. Hiervoor zal met de ISVW een werkgroep worden
geïnstalleerd, die in grote lijnen de festiviteiten zal voorbereiden. We zullen verhalen van onze

oudste vrienden graag optekenen, archiefstukken raadplegen. We verzoeken ook ieder om oude
foto’s of herinneringen aan bepaalde momenten met ons te delen. Kent u mensen, die ons
hierover kunnen informeren, laat het ons weten.
Leeskringen
Leeskringen van de ISVW functioneren autonoom. Men hoeft geen ‘vriend” te zijn om deel te mogen
nemen aan de leesgroepen.
Voor de ISVW is het goed om te weten wat er door de verschillen leeskringen gelezen en besproken
wordt. De ISVW en de vrienden kunnen door deze informatie bepaalde filosofen/schrijvers
uitnodigen voor de filosofische cafés en de gesprekken hiermee verrijken. Vanuit het bestuur en de
redactie van de nieuwsbrief zullen we regelmatig kontakten onderhouden. De leesgroepen kunnen
ook met vragen bij het bestuur of de ISVW terecht.
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