
Een samenvatting van de discussie van leden van de ICF Apeldoorn dd 15-01-2016 over de vragen: 
 
Vraag 1 
-Waarom ben ik/zijn wij lid van ICF? Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe krijgen we nieuwe leden? 

 

Vraag 2 
-Hoe probeer ik deze vraag inhoud te geven op het niveau van de landelijke koepel van ICF in 
relatie tot mijn eigen afdeling? 
 
Conclusies: 
 

Vraag 1 
- Wij zijn als ICF meer dan alleen een gezelschap dat een lezing volgt. De discussie daarna en de 

gezamenlijke lunch hebben meerwaarde. Er zijn in Apeldoorn vele religieuze activiteiten, 
voornamelijk lezingen. Laten we elkaar bevruchten en de ICF als meerwaarde laten zien ten 
opzichte van lezingen alleen. Je kunt via de bestaande kanalen meer bekendheid krijgen als ICF. 

 

- Geef 1x per jaar (of vaker) een lezing welke voor niet-leden wordt opengesteld en laat zien wat 
wij als ICF afdeling zijn. Hierdoor krijgt de ICF meer bekendheid. 

 

- Voorstel: leg in kerken en synagoge brochures neer, waarin de doelstellingen van de ICF 
worden uitgelegd. 

 

- Houd je niet aan een leeftijdsgrens. Iedereen die interesse heeft, van welke leeftijd dan ook, is 
welkom. De groep 70+ heeft deze uitdaging zelfs nodig. Wij zijn echter wel een gesloten club, 
die eisen stelt aan de nieuwe leden. Dit in tegenstelling tot b.v. de joodse lezingen. 

 

- We willen wel een platform zijn, waarmee we in gesprek kunnen gaan. 
 

- Zorg voor een “pakkende” titel van een openbare lezing, want alleen “ICF-lezing” spreekt niet 
aan. 

 

- Het tijdstip blijft een punt van discussie: maar verhuizen van lunch- naar avondbijeenkomst 
levert voor jongeren ook problemen op. Mogelijk is einde middag een optie. 
 

Vraag 2  
- Het hoofdbestuur legt contacten en heeft overleg met de autonome plaatselijke afdelingen. 

Faciliteert en organiseert de Nationale Conferentie (dit jaar in Den Bosch). Het blijkt, dat er 
onvoldoende kennis is van wat het hoofdbestuur doet en organiseert.  

 

- Bijna niemand leest de Mededelingen. 

 

- Het hoofdbestuur moet een stimulerende organisatie zijn, ze hebben een taak in deze 
ontkerkelijkende maatschappij. Het zou mooi zijn als in alle afdelingen een bepaald thema zou 
worden besproken en dan later uitgewisseld. 

 

- Benadruk de ideële instelling van de ICF. 
 

- Het hoofdbestuur is WELKOM bij onze afdeling om het een en ander toe te lichten. 


