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EEN GREEP UIT ONS AANBOD
HVV denkt niet alleen, HVV doet ook veel...
LEERKRACHTEN ZEDENLEER
 Didactisch materiaal
 Ondersteuning Lentefeest (6j), Feest Vrijzinnige Jeugd (12j)
 Webshop (Knubbe-beer en vele gadgets)
 Het Vrije Woord dossiers, boekrecensies, tentoonstellingen
VOLWASSENEN
 Lezingen, debatten, culturele activiteiten, wandelingen...
 Afdelingswerking in heel Vlaanderen en Brussel
 Kerkuittreding
 Registratie wilsverklaring euthanasie
 Documentatie en informatie (zie ook media)
 Webshop www.h-vv.be/webshop
SENIOREN
 Grijze Geuzen-afdelingen en -activiteiten
 Ontmoetingen in de Vrijzinnige Ontmoetingscentra (VOC)
MEDIA
 Het Vrije Woord: tijdschrift voor leden (niet-leden €5)
 E-nieuwsbrief HVV Flash.
 Het Vrije Woord Blog
 Het Vrije Woord TV
 Facebook & twitter
 Het Vrij Woord: Radioprogramma op Radio 1
 Lichtpunt: Televisieprogramma op Eén

WAAR?

VRIJ DENKEN EN DOEN

HVV heeft 150 afdelingen verspreid over Vlaanderen en
Brussel. Er zit er vast een bij je in de buurt. De adressen

Maak kennis met de

HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE
VERENIGING

en activiteiten vind je op de website.
DOE JE MEE?
Om lid te worden bel je naar 03 233 70 32 of mail je naar
info@h-vv.be. Jongeren tot 25 jaar, studenten, werklozen
en mindervaliden betalen de helft.
Wil je een gift doen aan HVV? Bij een storting vanaf 40
euro krijg je een fiscaal attest. Het rekeningnummer van
HVV vzw voor het storten van lidgeld of giften is:
IBAN BE72 0011 7775 6216  BIC GEBABEBB
Wil je vrijwilligerswerk doen? Meld je aan, je bent van
harte welkom.
CONTACTEER ONS
 HVV, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen
 03 233 70 32
 info@h-vv.be
 www.h-vv.be
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WIE ZIJN WE?
Als vrijzinnig-humanisten vinden we het leven de moeite
waard om geleefd te worden. We bepalen zélf hoe we
ons leven vormgeven, hier en nu. Wij zijn vrijdenkers.
Dat wil zeggen dat wij niet zomaar alles geloven. Wij willen de dingen zelf onderzoeken en vormen dan onze mening. Wij geloven in argumenten, niet in goden.
Wij vinden een goed evenwicht tusssen vrijheid en gelijk
heid zeer belangrijk. En solidariteit: tussen mensen onder
elkaar en tussen mens en milieu. Omdat we zelfbeschikking belangrijk vinden, zijn we ook voor het recht op
abortus en euthanasie. Wij vechten voor toegankelijk en
pluralistisch onderwijs en dito gezondheidszorg. Wij ge
loven in de evolutietheorie van Darwin. Wij verdedigen
het recht op vrije meningsuiting, de gelijkheid tussen man
en vrouw en de scheiding tussen kerk en staat.

met gelijkgezinden óf andersdenkenden, want we treden
graag in dialoog. Er zijn HVV-groepen voor senioren en
vrouwen, maar de meeste activiteiten zijn voor een gemengd en uiteenlopend publiek. Om meer te leren over
elkaar en de wereld waarin we leven. Omdat iedereen
zichzelf kan en mag zijn en omdat samen leuker en
boeiender is dan alleen. HVV organiseert babbelbars
en praatcafés, film- en toneelvoorstellingen, groeps
uitstappen, wandelingen, interculturele activiteiten, intergenerationele projecten. Zie ook de HVV-kalender
op www.h-vv.be, met een actueel overzicht van de komende activiteiten.

ONTMOETING
Bij HVV mag het plezierig zijn! We organiseren heel wat
activiteiten en projecten waarbij ontmoeting centraal
staat. Mensen hebben behoefte aan verbondenheid.
Daarom kan je bij HVV niet enkel terecht voor informatie en een alerte ondersteuning rond klassieke vrijzinnige thema’s, maar ook voor warme, sociale contacten

LENTEFEEST EN FEEST VRIJZINNIGE JEUGD
HVV omkadert en ondersteunt samen met talloze vrij
willigers en leerkrachten enkele belangrijke vrijzinnig
geïnspireerde overgangsrituelen, die de stap van de ene
levensfase naar de andere markeren. Met vrijzinnig bedoelen we: met zorg en inspraak voor het individu en
aandacht voor oriënterende vrijzinnige waarden. Kinderen en adolescenten die de cursus niet-confessionele
zedenleer aanvatten of afronden, worden tijdens het
Lentefeest (6 jaar) en het Feest Vrijzinnige Jeugd (12
jaar) in de bloemetjes gezet.
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Mensen

Vrijzinnige Vrouwen

Respect

Euthanasie

Grijze Geuzen

Atheïsme

Vrijzinnigheid

Cultuur

HVV
Solidariteit Humanisme
Evolutietheorie

Diversiteit

Zingeving

Scheiding kerk en staat Overbevolking
Het Vrije Woord Wilsverklaring
Lentefeest Gelijkwaardigheid
Pluralistisch onderwijs Abortus

Niet-Confessionele Zedenleer

Feest Vrijzinnige Jeugd
Zelfbeschikking

Vrijheid
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