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ASP AANWEZIG BIJ DEBAT OP 2 
  

Woensdag 13 februari 2013 
Naar aanleiding van de 
discussieavond op 28 januari 
2013 over de Scheiding van 
St(r)aat en Kerk in de Rode 
Hoed (Amsterdam) kwam ik 
in contact met een 
journaliste. Enkele weken 
later stopt de paus en werd ik 
gevraagd om deel te nemen 
aan een TV uitzending van 
Debat-op-2 over de 
katholieke kerk en de rol van 
religie in de samenleving.  
http://www.uitzendinggemist.nl/
afleveringen/1326032  

 
Hier een kort verslagje van Henk Slegten (secretaris van de ASP) over de uitzending 
van 13 februari 2013:  

“Ik heb de uitzending gisteravond gezien. Ik was blij met Hans die het ASP 
vertegenwoordigde. Ik was blij met het homostel die de kwalijkheid van de RK 
kerk durfde te noemen. De jongeman van het ontdopen kwam wat minder uit de 
verf. Over de verf gesproken, ik vind dat dit soort onderwerpen gekleurd zijn, zie 
de uitzendende omroepen: NCRV+KRO.” 

 
Tijdens de uitzending van Debat-op-2 heb ik getracht de volgende punten onder de 
aandacht te brengen:  
 Ik heb ons standpunt van alleen openbaar onderwijs kunnen aangeven. 
 Ik heb duidelijk gemaakt dat godsdiensten zich niet kunnen beroepen privileges 

om zich te vrijwaren van de samenleving 
 Ik heb het ASP standpunt voor gelijke trouwrechten voor paren van hetzelfde 

geslacht. En dat trouwambtenaren zich niet kunnen beroepen op hun geloof om 
deze stellen niet te trouwen. 
 Verder ben ik in kunnen gaan op het zelfstandige individu en dat religie een 

privézaak is en geen opdringerige eisen van gelovigen in de publieke ruimte 
moeten worden gehonoreerd. 

 
Samen met Boris van de Ham hebben we het ongelovige godsvrije woord kunnen 
brengen. 
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ASP CONGRES 20 APRIL 2013 
 
De algemene ledenvergadering of het congres van de ASP is vastgesteld voor 
zaterdag 20 april 2013 te Utrecht. Op het congres zullen we de volgende onderwerpen 
bespreken: 
 Verslagstellen (secretarieel & financieel) van het bestuursjaar 2012; 
 Bestuursverkiezingen; bevestiging van de wijzigingen van de huidig zittende 

bestuursleden en mogelijke nieuwe bestuursleden verkiezen;  
 Bespreken en vaststellen van het inhoudelijke ASP programma; 
 Doorspreken welke activiteiten we zullen gaan uitvoeren; 
 Instellen van de werkgroepen/commissies voor uitvoerende taken  
 Goedkeuren van beleid/activiteiten/begroting voor 2013. 

De verschillende stukken voor het congres zullen in de week van 1 april 2013 worden 
verstuurd naar de leden van de ASP. Als er dingen zijn die je nu al wilt inbrengen kun 
je dat doen door het bestuur een e-mail te sturen.  
 

VRIJDENKERSDAG 25 MEI 2013 
 
De vrijdenkersdag van de Vrije Gedachte zal gaan over Religie en Onderwijs. Het 
principe van grondwetsartikel 23 ‘onderwijsvrijheid’ zal ter discussie gesteld worden. 
Hoe zorgen we ervoor dat we alleen nog maar openbaar onderwijs krijgen in 
Nederland? In een seculiere samenleving anno de 21ste eeuw bestaat alleen onderwijs 
dat gescheiden is van geloof. De onderwijsvrijdenkersdag wordt zaterdag 25 mei 2013 
gehouden in Utrecht.  
 

OPENLUCHTFESTIVAL VAN DE REDE 
7 SEPTEMBER 2013 
 

 

Op zaterdagmiddag 7 september 
2013 zullen wij als Atheïstisch 
Seculiere Partij (ASP) het  
EERSTE OPENLUCHTFESTIVAL  
VAN DE REDE organiseren. Hier 
hopen we met sprekers, muziek en 
informatiestandjes alle vrijdenkende, 
humanistische, seculiere en 
atheïstische bewegingen bijeen te 
brengen in Deventer. We organiseren 
het Festival op een mooie 
gelegenheid rondom de muziekkoepel 
op de Worp te Deventer.  

Noteer alvast de datum in je agenda en als je ideeën hebt voor het festival en wilt 
meehelpen aan de voorbereiding geef het aan ons door. 
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