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Atheïstisch Seculiere Partij 
 

NIEUWSBRIEF | Nr. 3  
JAARGANG 2  ‐ MEI 2013 

 

ATHEÏSTISCH SECULIERE PARTIJ (ASP) GEREGISTREERD  
 
De Atheïstisch Seculiere Partij (ASP) is maandag 13 mei 2013 door de Kiesraad 
geregistreerd als nieuwe politieke partij van Nederland. Vanaf nu staat we als 27ste  
politieke partij geregistreerd voor deelname aan de eerst volgende tweede kamer 
verkiezing.  
 
Zie het besluit van de Kiesraad: http://kiesraad.nl/nieuws/nieuwe-politieke-partij-0  
 
We zullen nu moeten gaan werven van leden om voldoende menskracht en middelen 
te verkrijgen om het ook waar te kunnen maken. Donaties zullen vanaf nu gebruikt 
worden om een begin te maken met het vullen van het verkiezingsfonds.  
 

LEDENCONGRES 20 APRIL 2013 
 
Op het ledencongres van 20 april 2013 waren 11 leden aanwezig en 1 toehoorder 
aanwezig te Utrecht. Met aanvullingen wordt het verslag van 30 maart 2012 
goedgekeurd. Het financiële verslag en de begroting wordt door de aanwezig leden 
goedgekeurd. De wijzigingen van de bestuursamenstelling wordt goedgekeurd en de 
bestuursleden Karin Groen en Henk Slegten zijn nu officieel benoemd.  
 
De drie primaire uitgangspunten blijven bestaan zoals deze zijn vastgesteld op 30 
maart 2012. Het uitgeschreven primaire politieke programma wordt door de 
vergadering unaniem vastgesteld. Het primaire politieke programma is als bijlage 
toegevoegd aan bij deze nieuwsbrief. Daarvoor bedanken we de leden van de 
programmacommissie; de leden van de programmacommissie zullen nu verder gaan 
werken aan het politieke standpunten programma. 
 

VRIJDENKERSDAG 25 MEI 2013 

De jaarlijkse vrijdenkersdag zal gaan over religie en onderwijs. Sinds 1917 is in de 
grondwet het principe "vrijheid van onderwijs" opgenomen, artikel 23. 

Hans de Vries zal in van de sprekers zijn en zal ingaan op het volgende stelling: 

* Het toekomstperspectief voor seculier openbaar onderwijs! 

De onderwijsvrijdenkersdag zal gaan over hoe religie en onderwijs zich tot elkaar 
verhouden. Op welke wijze verhoudt zich de wetenschap en godsdienstige 
uitgangspunten zich in het onderwijs?  
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Het programma van de Vrijdenkersdag ziet er als volgt uit: 

1. Inleiding door Anton van Hooff (voorzitter van De Vrije Gedachte) Rob Tielman 
over het Openbaar Onderwijs en humanistische geschiedenis  

2. Jan Schippers, directeur Guido de Blesstichting, wetenschappelijk bureau SGP 
over de macht van de verzuiling, 

3. Dick Metselaar over het opheffen Openbaar VO in Deventer en het einde van 
onderwij skeuzevrij heid 

4. Hans de Vries over een Toekomstperspectief met 'seculier' openbaar onderwijs 
5. Forum (zonder Rob Tielman) 

Stelling: 'Willen we in Nederland voor iedere sekte een eigen bekostigde school'? 

Tevens is er een ochtendprogramma met een vrijdenkerswandeling: 
In de ochtend verzorgt historicus Jules Brabers een vrijdenkerswandeling door de 
Utrechtse binnenstad, met als thema Rationalionalisme, Verlichting en verder: dwarse 
denkers en dwarse personen. Bij een aantal plekken in Utrecht zal worden stilgestaan 
bij prominente personen in Utrecht door de eeuwen heen.  

 

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: 
 
 

Noteer: de Atheïstendag in Utrecht op zaterdag 29 juni 2013. 
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