KRING ANDRAGOLOGIE
Programma 23 maart 2013
Grote alumnibijeenkomst Kring Andragologie
Eggertzaal, eerste verdieping Nieuwe Kafé, naast de Nieuwe Kerk
aan de Dam te Amsterdam.

12.30 uur:

Zaal open en gelegenheid om met elkaar kennis te maken

13.00 - 14.00 uur Ledenvergadering Kring Andragologie
1. Opening en toelichting op de verzelfstandiging van de Kring door de voorzitter van
het bestuur Henk Wesseling
2. Beantwoorden van vragen over de statuten van de Kring
Klik hier voor het bekijken van de statuten (hyperlink verwijderd)
3. Jaarverslag en planning komend jaar
Klik hier voor het jaarverslag 2012
4. Voorstel tot verkiezing van mevr. drs. Josee Briaire, afgestudeerd in 1982 tot
bestuurslid
5. Verslag Kascommissie door drs. Ben Coppes, voorstel tot decharge penningmeester.
Vanwege aftreden Ben Coppes, benoeming van een nieuw lid in de Kascommissie.
6. Verslag Bibliotheekcommissie door René Hoksbergen, voorzitter Bibliotheekcommissie
7. Verslag Fonds Andragologie door René Hoksbergen, lid van de Commissie
Fondswerving.
8. Vaststelling datum volgende Ledenvergadering. Voorstel is 22 maart 2014
9. Rondvraag
14.00 - 14.15 uur Korte pauze
Programma tweede deel van de alumnibijeenkomst, thematisch gedeelte.
14.15 - 14.25

Opening van het tweede deel van de bijeenkomst door de voorzitter
van het bestuur van de Kring Andragologie Henk Wesseling en Truus
Ophuijsen, dagvoorzitter

14.25 - 14.40

Ronde met korte presentaties van lopende Kringactiviteiten:
* Voortgang activiteiten Focusgroep door Truus Ophuijssen.
* Toelichting op Keuzevak veranderkunde vanuit de Andragologie,
zoals het door ons aan de UvA zal worden gegeven voor bachelor
studenten Algemenen Sociale Wetenschappen (ASW) door Matthieu
Karel.
* Verslag van een door de Kring bij de Rabobank verzorgde Leergang
van anderhalf jaar met als titel: Veranderkunde en Politiek en
Bestuur, door Joep Schrijvers.

* Dankbaar vrijwilligerswerk bij de Kring door Marlette van Kleef.
14.40 - 15.15

Inleiding door oud IWA docent Erik van Praag aan de hand van
zijn nieuwe boek Voor Niets gaat de Zon op, blauwdruk voor een
waardige wereld waarin Erik de contouren voor een mooie, waardige
wereld schetst, gevolgd door interviewvragen door Truus Ophuijsen en
vragenronde en discussie met de zaal.

15.15 - 15.40

Pauze met koffie en thee

15.40 - 16.10

Milieu- en duurzaamheidsdeskundige Jan Paul van Soest haakt
in op het betoog van Erik van Praag en stelt dat de psychologische
behoefte aan ontkenning van de realiteit erg groot is. Hij noemt het
afwijzen van de klimaatwetenschap een ‘cultureel statement’ en stelt
zich de vraag of en hoe dit te veranderen is. Voer voor een discussie
tussen andragologen!

16.10 - 16.15

Sluiting van de bijeenkomst door de dagvoorzitter

16.15 - 17.30

Mogelijkheid tot nazit met een drankje in de Eggertzaal

De toegang tot de Ledenvergadering en alumnibijeenkomst is gratis voor leden en
begunstigers van de Kring Andragologie. Eveneeens voor leden van GAN en alumni POW.
Adspirant-leden kunnen de ledenvergadering bijwonen zonder het hebben van stemrecht.
Belangstellenden en introducés worden uitgenodigd deel te nemen aan het tweede deel van
de alumnibijeenkomst vanaf 14.15 uur. De toegang is € 10.-.
Graag heten we je van harte welkom op zaterdag 23 maart a.s.
Bestuur Kring Andragologie:
Henk Wesseling, Thea Cohen, Truus Ophuijsen, Enith Pereira, René Hoksbergen, Gerrit
Kappert, Stan Baars en Matthieu Karel.
Universiteit van Amsterdam
Secretariaat Kring Andragologie
Valckenierstraat 65 - 67, Kamer 3.10
1018 XE Amsterdam
Tel 020 525 5880
andragologie@uva.nl
www.andragologie.eu
www.uva-alumni.nl/andragologie
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