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HET JAAR 2013 
Het bestuur wenst iedereen 
leden/vrijwilligers/sympathisanten 

een atheïstisch seculier jaar toe. 
 
Na de notariële oprichting van juni 2009 van de vereniging ASP | Atheïstisch Seculiere 
Partij hebben we de ASP opengesteld voor leden met ingang van januari 2012. We 
gaan nu ons tweede jaar in als ledenpartij met enkele vernieuwingen die we in deze 
nieuwsbrief nader zullen uitleggen. 
 

DE NIEUW ASP WEBSITE 
 
Met ingang van 1 januari 2013 hebben we onze nieuwe website in gebruik genomen. 
Op de Algemene ledenvergadering van 30 maart hebben we het eerste ontwerp al 
gepresenteerd en nu zijn we live met de nieuwe site. De basis huisstijlkleur paars is 
verwerkt in de website. De buttons in donkerblauw en de titels van de artikelen zijn in 
het ASP paars en zwarte tekst staat op een rustige witte achtergrond om de 
leesbaarheid te verhogen. Daarnaast wordt elk artikel nu met een afbeelding 
opgefleurd.  
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HET JAAR 2012 
 
In ons eerste ledenjaar hebben we 30 leden rond de ASP verenigd; hebben 87 Likes 
verzameld op onze ASP Facebook-pagina; hebben we 150 volgers op het 
@ASPNederland twitter-account en ontvangen naast de leden ongeveer 100 
sympathisanten de Nieuwsbrief. Verder nog even een kort overzicht van onze 
activiteiten in 2012: 
 Februari – Deelname debat Politiek Café Den Haag 
 Maart – Velp Algemene Ledenvergadering / Congres 
 Juni - Interview op de Atheïstendag 
 September - De Atheistische Kieswijzer 
 Oktober/November – De Moskee getetter actie in Deventer 
 November - Publicatie in Kerk in het midden – schrap artikel 6 van de grondwet 
 November - NTR TV uitzending: Interview met Yurre Wieken voor het programma 

Hoop of Sloop over een kerk in Arnhem 
 December - Deelname aan plaatselijk debat D66/Humanistisch Verbond te 

Deventer 
 


