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BESTE LEDEN,
Identiteit is dit jaar geen dode letter gebleken, maar een levendig, dagelijks debat. Laat dat in
2016 zo blijven. Het bestuur van VUvereniging wenst u allen goede feestdagen en veel
inspiratie voor het nieuwe jaar.
Willem Schoonen, voorzitter VUvereniging.

VERENIGINGSNIEUWS

Debatreeks succes: er is een nieuwe grondslag formulering
Na een grondig debat over de grondslag van VUvereniging is de nieuwe formulering
een feit. Op de ledenvergadering van 24 oktober heeft de ledenraad ingestemd met het
in 2016 wijzigen van de statuten om de nieuwe grondslag daarin op te nemen. Het
Bestuur kijkt terug op een vruchtbaar debat: “We hebben George Harinck in Heerenveen
horen vertellen over soevereiniteit in eigen kring, een soevereiniteit die geen hekje moet zijn
om de eigen gemeenschap, waarmee anderen worden buitengesloten. Integendeel: de
munter van de term, Abraham Kuyper, beschouwde diversiteit juist als motor en kracht van
de samenleving. Lees verder >

Ledenraad 24 oktober: stemmingen over grondslag, begroting, en
afsplitsing.
De laatste Ledenraad van VUvereniging is productief te noemen. Tijdens de
vergadering van 24 oktober zijn diverse besluiten goedgekeurd. Op de agenda
stond onder meer de grondslag, de afsplitsing VU-VUmc en de begroting van
2016. Allereerst heeft de raad ingestemd met het aanpassen van de grondslag in de
statuten. Tevens is het Besluit tot Afsplitsing van de stichting VU-VUmc goedgekeurd, net als
de begroting van 2016. Daarnaast heeft de raad ingestemd met het voorstel om voor 2016
een subsidiecommissie in te stellen om het Bestuur te ondersteunen bij het beoordelen van
de aanvragen voor 2017. Tot slot adviseerde de Ledenraad het Bestuur een taskforce in te
stellen om met het Bestuur mee te denken over de toekomstige ontwikkeling van
VUvereniging. De volgende ledenraadsvergadering vindt volgend jaar plaats op 2 april.

VERSLAG

Terugblik op eerste
lustrumconferentie: Science for
Sustainability
“Om oplossingen aan te dragen voor de
complexe problemen van deze
maatschappij moeten we krachten
bundelen”, met deze woorden opende
rector Vinod Subramaniam de eerste
lustrumconferentie Science for
Sustainability op 26 en 27 november
2015. Onder leiding van moderator Sylvana
Simons stonden onderzoeksresultaten
rondom duurzaamheid in het Desmond Tutu
Programma van de VU en
partneruniversiteiten in Zuid-Afrika centraal.
Lees verder >

Grey power 2.0.: “Op latere leeftijd
staat liefde op een ander niveau.”
De tweede editie van Grey Power was
weer een succes. Een verslag van het
eerste debat door Ellen de Kok, stagiair
VUmc.
“In een volle Amstelzaal van VUmc ontving
Frénk van der Linden dinsdagavond
verschillende experts op het gebied van
seksualiteit bij ouderen. Frénk van der
Linden trapte de avond af met een anekdote
over zijn jeugd en de seksuele voorlichting
die hij kreeg. Lees verder >

Terugblik lezing Jaap Seidell:
“Eindelijk heb een sprinkhaan
gegeten."
Eindelijk heb ik het gedaan: een flinke
sprinkhaan gegeten. Tijdens het
kennisdiner Goede, gezonde en eerlijke
voeding van de VUvereniging, met een
presentatie van voedingshoogleraar Jaap
Seidell vol eyeopeners over de oorzaken
van ongezonde eetgewoonten. Benieuwd
of het in de smaak viel? Lees verder >

PROFIEL

Nora Asrami: “in gesprek met de
ander leer je jezelf kennen”
Het bestuur van VUvereniging is op 24
oktober versterkt met bestuurslid
Wieneke Groot en met adviserend lid
Nora Asrami. Wie zijn de twee nieuwe
bestuursleden, welke plannen hebben ze en
hoe denken ze over de identiteit van
VUvereniging? Lees verder >

UITGELICHT

VUvereniging organiseert lezingenreeks Twijfel en Keuze
VUvereniging organiseert samen met de Oecumenische Streek Gemeente Kortenhoef
een lezingenreeks met het thema: Twijfel en Keuze. Samen met sprekers wordt in een
aantal bijeenkomsten een zoektocht gedaan naar het omgaan met twijfels en het maken van
keuzes op diverse terreinen zoals de psychologie, economie, literatuur. In de eerst volgende
lezing van 21 februari spreekt Bert Keizer over twijfel en keuze in de medische praktijk. Lees
verder over de serie >

Bezoek lustrumconferentie ‘Connected World’
Tijdens de tweede lustrumconferentie op 18 maart kijken we wat daardoor mogelijk
wordt en welke keuzes we tegen komen in een Connected World. Informatici,
geesteswetenschappers en sociale wetenschappers kijken naar de toekomst van sociale
media, intelligente netwerken maar ook naar de toekomst van de universiteit, religie, de stad
en Europa als netwerken zo hecht zullen worden en afstanden zo klein. Tijdens de
conferentie zoekt de VU antwoorden op grensoverschrijdende vragen die globalisering en
digitalisering oproepen. De toegang is gratis, meer informatie is te vinden op de lustrumpagina. Deze informatie wordt geregeld bijgewerkt.

VU-historici lanceren site: ‘geheugen van de VU’
De Historische Commissie VU presenteerde begin november de website ‘Geheugen
van de VU’. De site maakt de geschiedenis van de VU zichtbaar en wil het onderzoek
ernaar stimuleren. Op de site staan onder meer een tijdlijn met sleutelmomenten en een
database met namen uit de VU-geschiedenis en een dynamische kaart met plaatsen van
herinnering, zoals oude VU-gebouwen en plekken die in de geschiedenis van de VU een
belangrijke rol hebben gespeeld. De site wordt ontwikkeld in het kader van het 135-jarig
bestaan van de VU onder auspiciën van de Historische Commissie van de VU. Coördinator
van het project is de universiteitshistoricus Ab Flipse.

Proost mee op het nieuwe jaar!
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur en dat vieren we. Op 5 januari luiden collega’s en
studenten
van de VU 2016 in! Proost met ons mee en bezoek de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 5
januari in de Foyer van het VU hoofdgebouw om 16:00 uur. Toegang is gratis.

KERSTVERHAAL

Bennie
Door Vrije Schrijver Niña Weijers. “Op mijn
zesde verjaardag kreeg ik een hondje
cadeau, nadat ik maandenlang vasthoudend
maar tevergeefs om een broertje had
gevraagd. ‘Je vader wil het niet,’ zei mijn
moeder, ‘en bovendien: vriendjes zijn over
het algemeen leuker dan broers. Aan broers
zit je vast.’ Ik begreep dat ze het over haar
eigen broer had. Een paar keer per jaar
stond hij voor de deur, mijn moeder tierde en
huilde, maar uiteindelijk bleef oom Ben altijd
eten. Voor mij bracht hij wonderlijke objecten
mee. Een gouden prent van een olifant met
mensenbenen en vier armen, een stuk
koraal, een eivormige bal met een tinkelend
belletje in zijn binnenste. En op mijn zesde
verjaardag kwam hij dus aanzetten met een
puppy..” Lees verder >

AGENDA

09/02/2015
Ouder worden met gebreken, met Dorly Deeg
Tijd: 20.00 uur.
Locatie: Apostolisch Genootschap, Meulenwiekelaan 49, 1402TC, Bussum
21/02/2016
Twijfel en Keuze in de medische praktijk, met Bert Keizer
Tijd: 11.00 uur.
Locatie: Oude Kerkje, Kortenhoefse Dijk 168, Kortenhoef
23/02/2016
Kunst van hemel en aarde
Tijd: 20:00 uur.
Locatie: Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 269/271, Breda
07/03/2016
Publieksdebat over veranderingen in de zorg en de WMO
Tijd: 20:00 uur.
Locatie: LOC, Parkweg 1-7, Hardenberg
08/03/2016
Over het nieuwsgierige kind, met Jelle Jolles
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Oude Bieb, Kerkstraat 2, 3891 LT Zeewolde
17/03/2016
Kunst van hemel en aarde
Tijd: 20:00 uur.
Locatie: De Schouw, Kerkplein 3, Almelo

18/03/2016
Lustrumconferentie 2: ‘Connected World’
Tijd: n.t.b.
Locatie: Auditorium VU
31/03/2016
De rol van politiek en religie op weg naar een betere samenleving met Ruard
Ganzevoort
Tijd: 20:00 uur.
Locatie: CCK2 (Cultureel Centrum), Kerkstraat 2, Vriezenveen
04/04/2016
Martin Luther King Lezing
Tijd: n.t.b.
Locatie: Auditorium VU
04/04/2016
Waar blijft de ziel?, met Bert Keizer
Tijd: 19:30 uur.
Locatie: Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1, Bergen NH
14/04/2016
Abraham Kuyper Lezing
Tijd: n.t.b.
Locatie: Westerkerk, Amsterdam
08/05/2016
Twijfel en keuze in de literatuur, met Jannah Loontjes
Tijd: 11:00 uur.
Locatie: Oude Kerkje, Kortenhoefse Dijk 168, Kortenhoef
Met enige regelmaat worden er nieuwe evenementen ontwikkeld, zie daarvoor het meest
actuele programmaoverzicht.

COLOFON
mail: ledenservicevuv.mc@vu.nl
Telefoon: (020) 59 89 292
Postadres: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Bezoekadres: De Boelelaan 1101, 1081 HV Amsterdam
Vragen of suggesties? Mail naar: ledenservicevuv.mc@vu.nl

Afmelden

