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Na de oproep in de vorige Nieuwsbrief hebben de leden kunnen kiezen voor Ja of Nee: 
Partij van de Rede. 67% van de leden die hun stem hebben uitgebracht op het 
forum hebben voorgestemd met als toevoeging het handhaven van de afkorting ASP 
achter de roepnaam. Op 9 december ’13 heeft de Kiesraad ingestemd met de nieuwe 
naam. We zullen van nu de naam Partij van de Rede - ASP overal doorvoeren.  
DATA voor 2014 
* De ledenvergadering zal worden georganiseerd op zaterdagmiddag 3 mei 2014 
 * Het tweede Openluchtfestival van de Rede is op zaterdag 7 september 2014  
 Noteer de data in de agenda 
PARTIJ VAN DE REDE ‐ ASP 
NEEMT DEEL AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  TE DEVENTER 
 

De afgelopen maanden hebben enkele leden de gemeenteraadsvergaderingen gevolgd 
in Deventer. Na overleg met het bestuur is afgesproken dat we als Partij van de Rede 
– ASP deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hans de Vries zal de lijst gaan 
trekken voor de Gemeente Deventer. 
 

We vinden het van belang dat er op lokaal niveau invulling komt aan een seculiere 
politiek waarbij de rede/ratio voorop staat. Als Partij van de Rede gaan we bij de 
invulling van een lokale seculiere samenleving uit van het individu.  
Het motto voor de verkiezing is: 

Denken en handelen op basis van de ratio  
voor een sociaal seculier Deventer van en door de burger.  
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TAFEL VAN DE REDE ‐ DEVENTER  
Na het eerste Openluchtfestival van de 
Rede hebben we nu al drie Atheïsten/ 
Vrijdenkerscafés gehouden op de een  
donderdagavond van de maand in 
Deventer. We praten/ discussiëren dan 
met elkaar in een hoek van het café 
rond een tafel met elkaar te over 
inhoudelijke en politieke onderwerpen 
hoe in redelijkheid atheïstisch seculiere 
zaken vorm te geven. De vierde Tafel 
van de Rede is 9 januari 2014 in ‘De Hip’ 
te Deventer, aanvang 20:00 uur.   
 

HET JAAR 2013 
In ons tweede ledenjaar hebben we nu 42 leden weten te binden aan de ASP; we 
hebben 180 Likes verzameld op onze ASP Facebook-pagina; we hebben 240 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 2013: 
 Februari – Deelname TV uitzending Debat-op-2 over het aftreden van de paus. 
 April – De Algemene Ledenvergadering / Congres te Utrecht. 
 April – Deventer Nieuwsradio interview over de republiek versus het koningshuis. 
 Mei – Betrokken bij de vrijdenkersdag over openbaar/bijzonder onderwijs. 
 Juni – Column uitgesproken op politiek Atheisme op de Atheïstendag te Utrecht. 
 Juli – NTR radio interview ‘Dicht bij Nederland’ over onderzoeksgeld voor religie. 
 Augustus – Deventer Radio Interview van een uur over de ASP. 
 September – Het eerste openluchtfestival van de Rede te Deventer. 
 Oktober/November/December – maandelijks Tafel van de Rede te Deventer. 
 December – Radio Omroep Vlaardingen interview van een uur over Atheïsme.  

 
  

 


