
Algemene Ledenvergadering SPR 2020 (Zoom)
24 oktober, 10:30- 11:15 uur

AGENDA ALV 2019

1. Opening
2. Ingekomen post
3. Notulen ALV 2019
4. Financieel jaarverslag
          – advies Kascie
 – voorstel nieuw leden kascie: Mieke de Haan, Henk Engelen
5. Inhoudelijk jaarverslag 2019
6. Rondvraag

INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2019

Informatieverspreiding
Het ‘Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek’ is 
samen met ‘de dag van de parapsychologie’ het belangrijkste 
middel om de SPR-doelstelling om wetenschappelijk betrouwbare 
informatie over de parapsychologie beschikbaar te maken voor 
onze leden, te realiseren. Bij de keuze voor de inhoud van de twee 
dubbelnummers van 2019 is wederom getracht rekening te houden 
met de leden die aangegeven hebben dat ze naast de experimentele
benadering ook  meer over de op casuïstiek berustende benadering
zouden willen lezen. 

De Dag van de Parapsychologie 2019 was zeer geslaagd. De 
voordrachten van Ed May (over paranormale spionage in het 
Amerikaanse StarGate project) en Jacob Jolij over zijn onderzoek in 
Groningen) werden positief gewaardeerd. De Dag resulteerde zelfs 
in een klein financieel overschot!
Nana Verlinde en Paul Groenenboom hebben een bijdrage 
geschreven over het Stargate project voor het Mantra tijdschrift.

Studiekringen
De studiekringen in Den Haag en Amsterdam kennen beiden 
ongeveer een dozijn deelnemers en kwamen ieder in 2019 een 
aantal keren bij elkaar. In Den Haag kwamen onder meer de 
volgende onderwerpen aanbod: Elektromagnetisch straling en de 
mens, de SSE-conferentie 2019 in Colorado, Remote Viewing 
experiment (zonder succes). Onderwerpen in Amsterdam waren 
reïncarnatie en psychokinese (via een DVD), retro-causaliteit en 



een hypnose experiment. In verband met de corona crisis zijn de 
activiteiten opgeschort maar Paul Groenenboom zal het initiatief 
nemen om de draad weer op te pakken zodat dat verantwoord is.

Webinars
Ook dit jaar 2019 slaagden we er helaas niet in om een 
Nederlandstalig Webinar te organiseren. Er zijn sowieso te weinig 
Nederlandstalige sprekers die een wetenschappelijk verantwoorde 
presentatie kunnen of willen geven. Wel vermeld moet worden dat 
nu op de SPR Website een aantal lezingen te boeken zijn door 
verenigingen en bibliotheken etc. 
(https://www.dutchspr.org/spr/onderwijs/lezingenboeken)

Bevordering wetenschappelijk onderzoek
Er is een poging gedaan om vragenlijstonderzoek te starten maar dat
komt  moeizaam  van  de  grond  en  resultaten  zijn  niet  snel  te
verwachten.

De SPR was medeorganisator en sponsor van de workshop ‘Psi-
theories’ voorafgaande aan de grote jaarlijkse Parapsychological 
Convention die in de zomer van 2019 in Parijs plaatsvond. Ze 
leverde ook 2 bijdragen in de vorm van lezingen door Prof. Bierman
en dr. Jolij. Het was een geslaagde workshop waar meerdere 
theoretische perspectieven, zowel fysische als psychologische, 
naast elkaar werden gezet. Als meer onderzoekers in de 
Parapsychologie in de toekomst hun conclusies duiden in een 
theoretisch kader (i.p.v ze te presenteren als een soort mirakel) 
dan is het doel van deze workshop bereikt.

Hoogleraar
In 2019 is er formeel geen contact meer geweest tussen het 
bestuur en universitaire hobo’s over een continuering na een 
onderbreking van het hoogleraarschap. Vooralsnog is daar geen 
reden voor omdat er geen goede kandidaat beschikbaar is. 

Promotie
Vorig jaar (2018) schreven we:  ….Het belangrijkste topic voor het 
bestuur is om het ledenaantal niet verder terug te laten lopen. De 
tijdgeest is niet echt gunstig maar we denken dat er nog steeds 
veel mensen (waaronder ook jongeren en studenten) zijn die 
eventueel door eigen ervaringen interesse zouden moeten hebben 
om meer van de wetenschappelijke benadering van paranormale 
verschijnselen kennis te nemen. Een streefgetal van 500 moet 
haalbaar zijn. Het is met name een probleem om enige nuchtere 
(niet sensationele) promotie via social media te plegen. ….
Dit jaar hebben we twee commissies opgezet. De eerste is 
commissie Dynamo. Het idee was om naast het bestuur een extra 



groepje mensen bij elkaar te plaatsen om manieren te bedenken die
ervoor zouden zorgen dat de SPR breder bekend zou worden.
Samen met Ton Veldman, Aron Bijl, Nana Verlinde en Vincent van 
den Bijllaardt zijn we bij elkaar gekomen en hebben we samen met 
het bestuur een aantal initiatieven ontwikkeld: Er is nu een 
blogpagina op de website, we zijn aangesloten bij het online 
fondsenboek er is een enquête ontwikkeld voor mensen die een 
moeilijk te verklaren ervaring heeft meegemaakt. Daarnaast maken
we ook promotie door gratis tijdschriften te sturen naar 
verschillende groepen. Op dit moment heeft Ton Veldman zich 
teruggetrokken en heeft Nana Verlinde een adviserende rol 
aangenomen. Dit betekent dat we op zoek zijn naar vrijwilligers.

De Media Expert Groep (MEG) bestaat uit Afra Kortram, Ellen 
Duvenkot, Aron Bijl en Vincent van den Bijllaardt. We proberen om 
meer berichten op sociale media te plaatsen. Vooral Facebook en 
Instagram. Afra adviseert ons hoe we dit het beste kunnen 
aanpakken. De andere drie zorgen voor 'content'. Ook hier zijn we 
op zoek naar mensen die willen meehelpen. De website heeft 
intussen een blog die geregeld ververst wordt.
Tevens is Henk Engelen samen met Fred Melssen ons gaan helpen 
met het verfraaien van de website.

Plannen 2020

Informatieverspreiding
Het TvPBO vormt nog steeds de basis van onze 
informatievoorziening, Maar de niet papieren kanalen worden 
belangrijker. We hopen de productie van het blog steeds 
professioneler te maken en meer en meer de potentiële 
doelgroepen digitaal te benaderen. Er zal een actie worden 
ondernomen naar bibliotheken en naar paranormale genezers 
veelal via geschenkexemplaren.  Helaas is het honderdjarig lustrum
vanwege de Corona naar 2021 verschoven. Het lustrum zal hopen 
we aanleiding zijn voor wat interviews ed in de media.
We verwachten wel dat in het najaar van 2020 een of twee 
Webinars worden georganiseerd onder andere rond de Algemene 
Leden Vergadering. Door de ervaring met de Zoom applicatie voor 
Webinars gedurende de Corona crisis is het organiseren van een 
Webinar aanzienlijk simpeler geworden.

Onderzoek
Er zullen Webinars georganiseerd worden met online tests. 
Doelstelling is om de leden enigszins vertrouwd te maken met de 
modernere onderzoekstechnieken.
De SPR staat ook volgend jaar klaar om iedereen die onderzoek wil 
doen te steunen. Zowel met de opzet van het experiment als met 
het aanvragen van mogelijke subsidies. De Bial-foundation die vele 



miljoenen per jaar aan Parapsychologie uitgeeft heeft nu ook een 
formeel samenwerkings-formaat voorgesteld waarbinnen mensen 
die een goed plan hebben op zoek kunnen gaan naar onderzoekers 
die met hen willen samenwerken. De SPR kan u helpen met de 
formulieren en het precies formuleren van het plan.

Bestuurlijk
Het werken met commissies heeft goede resultaten en de SPR is 
zeker van plan deze manier van besturen en vooral van het 
uitvoeren van beleid te continueren. Maar wel zijn er in de 
afgelopen periode wat onduidelijkheden naar voren gekomen 
betreffende de individuele bevoegd- en verantwoordelijkheid van 
commissieleden. Deze onduidelijkheden zullen via een update van 
de reglementen weggenomen worden.
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