
Jaarverslag 2021 van de Stichting Filosofisch Café Steenwijkerland. 

Missie 
De missie van het filosofisch café Steenwijkerland kan worden gelezen via onderstaande 
link.  

 https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/Missie 

Juridische structuur en Culturele ANBI status: 
Het Filosofisch Café Steenwijkerland startte in 2019 als initiatief groep, die vormde 
vervolgens een werkgroep die de juridische structuur als een stichting op 27 mei 2019 
notarieel heeft laten registreren. KvK nummer: 74960679. De Stichting heeft in op 19 
september 2019 de Culturele ANBI status verkregen, met RSIN nummer: 860088212. 

De bestuurssamenstelling: 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie leden, die de PR 
en Acquisitie doen. De bestuurssamenstelling is als volgt: 
 
Jan Berk:     voorzitter en communicatie 
Marten van Buren:   secretaris en communicatie  
Mw. Baukje van Hes:   penningmeester 
Mw. Mieke Baneke:     acquisitie sprekers 
Mw. Wilma van der Linden:   acquisitie sprekers 
Theo Versteeg:    coördinatie inleiding en uitleiding van sprekers 

 In oktober 2021 is Theo Versteeg voorzitter geworden.  

Concrete werkdoelen. 

• Werven van sprekers 

• Organiseren van de lezingen avonden.  

• Creëren van “Meet en Greet” tussen de bezoekers. 

• Werven van sponsoren en donateurs.  

• Goede balans tussen kosten en baten bereiken. 
 
Activiteiten:  
Door de corona pandemie hebben zijn we dit seizoen pas in oktober onze lezingen weer 
kunnen hervatten..  
 
Op 13 oktober Stine Jensen over “de kunst van het falen”.  
 
Op 24 november Ron Muijzer over “Spinoza als coach in rampjaren”. 
 
De lezingen zijn gehouden in het Rabo Theater De Meenthe te Steenwijk en zijn  goed 
bezocht. En werd rekening gehouden met de toen geldende coronaregels. De nazit werd 
beperkt door de corona regels, maar  na de lezing was er voldoende ruimte voor het 
uitwisselen van gedachten met de sprekers. 
 
Natuurlijk hopen wij dat de lezingen in 2022 vervolgd kunnen worden. De sprekers zijn allen 
uitgenodigd en beschikbaar. 
 
Het bestuur is steeds met elkaar in contact gebleven via de mail, maar in augustus, oktober 
en november hebben we een fysieke vergadering belegd. Alle benodigde acties, zoals 
sprekers uitnodigen en helaas ook weer afzeggen, website bijhouden, overleg met De 
Meenthe enz. zijn uitgevoerd. We hopen in 2022 weer voor volle zalen onze missie te 
kunnen vervullen met de interessante sprekers en onderwerpen die we hebben vastgelegd.  
  

https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/Missie


Financiële verantwoording 
 

 
 
 
Tenslotte: 
Geconcludeerd kan worden dat de concrete werkdoelen in het verslagjaar, voor zover de 
maatregelen rond de pandemie het toelieten, zijn behaald. Voor meer informatie: 
https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/ 

 

https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/Missie

