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Atheïstisch Seculiere Partij 
 

NIEUWSBRIEF | Nr. 5 | 2012 
 
Deventer, 7 juni 2012 
 
Beste leden en sympathisanten van de ASP, 
 
Hierbij alweer een nieuwe nieuwsbrief met de volgende onderwerpen: 

 De ASP bij de Atheïsmedag zaterdag 30 juni 2012 te Utrecht 
 Actieve leden en sympathisanten gezocht 

 

ATHEÏSTENDAG 30 JUNI 2012 
Er is weer een Atheïstendag in Utrecht, en de ASP is erbij! Het onderwerp deze keer: 

Festijn van de rede over atheïsme, secularisme & humanisme 
Zaterdag 30 juni 2012 aanvang 14:00 uur 
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht 
Kosten: 5 Euro 

 
Een veelvoud aan atheïstisch denkers/schrijvers passeren de revue. 

 Herman Philipse spreekt over zijn boek “God in the Age of Science”. 
 Floris van den Berg presenteert een petitie ‘Pleidooi voor filosofie in onderwijs’. 
 Paul Cliteur spreekt onder andere over zijn laatste boek “Op zoek naar harmonie”. 
 Hans de Vries wordt geïnterviewd door de dagvoorzitter Dirk Verhofstadt over de ASP. 

Het is een dag waar we ons als ASP kunnen laten zien, komt allen.  
De Atheïsmedag wordt georganiseerd door het Center for Inquiry Low Countries. Deze middag 
wordt gesteund en gesponsord door de atheïstische vrijdenkersvereniging “De Vrije Gedachte”.  
 

ACTIEVE LEDEN EN SYMPATHISANTEN GEZOCHT 
Om de ASP als partij verder in beweging te brengen kunnen we meerdere handen gebruiken 
om door te pakken. We willen het bestuur graag verder uitbreiden met twee leden om de groei 
van de partij verder vorm te kunnen geven.  
De huidige twee commissies en de werkgroep website kunnen wel enige uitbreiding gebruiken. 
Leden of sympathisanten die één of twee avonden (dagdelen) kunnen inzetten voor de ASP 
worden opgeroepen om zich te melden.  

 Voor de website zijn we opzoek naar een tweede beheerder/programmeur met kennis 
van Drupal, php en grafische lay-out. 

 Voor de Programmacommissie zijn enkele personen welkom om hun inhoudelijke 
bijdrage te leveren aan de programmacommissie. 

 Voor het organiseren van activiteiten om de ASP te promoten kunnen zich ook personen 
melden voor de Publiciteit en Communicatie commissie. (P&C-cie) 


