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De Tiense Vrijzinnige Kring 
 

Missie – Visie – Strategisch plan 

 

Missie 

Wat is onze opdracht en bestaansreden? Welke zijn onze normen en waarden? 

De Tiense Vrijzinnige Kring (TVK) wil de vertegenwoordiging zijn van de vrijzinnig-humanistische 

levensbeschouwing in Tienen en omgeving, tolerant, strijdbaar waar nodig, met respect voor alle 

levensbeschouwelijke overtuigingen die verenigbaar zijn met de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens en van het Kind. 

Visie 

Wat willen wij bereiken? Hoe willen wij onze toekomstdroom realiseren? 

TVK wil een vereniging  zijn voor de inwoners van Tienen en omliggende gemeenten die gehecht zijn 

aan de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing. TVK wil hierbij vooral iets betekenen voor de 

ouders die hun kinderen een vrijzinnig-humanistische opvoeding  willen bieden. Zij organiseert 

daartoe groeifeesten, cultureel-vormende, sociale en recreatieve activiteiten. 

TVK werkt hiervoor samen met lokale actoren uit de vrijzinnig-humanistische gemeenschap, met 

erkenning en waardering van hun eigen opdracht en autonomie. 

TVK wil blijvend de verbinding aangaan met bovenlokale structuren van de brede vrijzinnig-

humanistische gemeenschap en dit ervaren als een wederzijdse versterking. 

TVK wil bijdragen aan de sociale cohesie binnen de Tiense regio en haar maatschappelijke erkenning 

versterken. Zij staat open voor samenwerking tussen verenigingen over de grenzen van 

levensbeschouwingen heen. 

 

Strategisch plan 

Hoe willen wij onze visie omzetten in de werkelijkheid? Via welke acties en taakverdeling?  

1. Het organiseren van vrijzinnig-humanistische feesten voor kinderen: het Lentefeest (LF) en het 

Feest van de Vrijzinnige Jeugd (FVJ). 

De inhoudelijke uitwerking en de verzorging van de plechtigheden komt tot stand binnen het 

samenwerkingsverband tussen de vrijzinnig-humanistische consulenten van huisvandeMens en 

de leerkrachten niet-confessionele zedenleer.  

2. TVK werkt nauw samen met de medewerkers van huisvandeMens en nodigt hen uit op de 

bestuursvergaderingen. TVK verwelkomt het huisvandeMens als een structurele verankering van 

de aanwezigheid van het vrijzinnig-humanistisch gedachtengoed en de vrijzinnig-humanistische 

dienstverlening in de Tiense regio. 

3. TVK verwerft de grootste zichtbaarheid bij de jaarlijks ingerichte groeifeesten (LF en FVJ) waarop 

een ruim publiek van familieleden en vrienden van ouders en feestelingen aanwezig zijn. 

Daarmee profileert TVK zich ook als een vereniging voor ouders die hun kinderen een feestelijk 

moment willen aanbieden bij de start van een nieuwe levensfase.  

Dit belangrijk element in de identiteit van TVK geeft een focus aan voor vormende activiteiten   

rond opvoeding en onderwijs.  
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4. TVK  blijft een lokale afdeling van het Humanistisch Verbond, zelf een lidvereniging van 

UVV/deMens.nu. TVK bevestigt haar gehechtheid aan de organisatie en de werking van het 

Humanistisch Verbond en verwelkomt de lokale afgevaardigde op de vergaderingen van het 

bestuur. 

5. TVK wil de banden tussen de leden, vrijwilligers en sympathisanten aanhalen en versterken door 

het organiseren van culturele, recreatieve en feestelijke momenten.  

 

Tienen, 4 december 2019 


