
JAARVERSLAG 2011

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

OPRICHTINGSBIJEENKOMST

BESTUURSSTRUCTUUR EN KADERVORMING

UTRECHTS PLATFORM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN RELIGIE

Livingstonelaan 1058 3526JP UTRECHT

Tel 0302883546/0640782682

www.uplr.nl

www.utrechtindialoog.nl

http://www.uplr.nl/
http://www.uplr.nl/
http://www.uplr.nl/
http://www.uplr.nl/
http://www.utrechtindialoog.nl/


INHOUDSOPGAVE

ONTSTAAN

STARTMANIFESTATIE UPLR 14 MEI

UITNODIGING EN VERSLAG 14 SEPTEMBER

ORGANISATIE

 DOELEN en WERKWIJZE

 DEELNEMERS en VRIENDEN

 UITNODIGING voor bijeenkomst 14 september:

follow up van de oprichtingsvergadering

 STICHTING

 STUURGROEP

MISSION STATEMENT

Contactinformatie



SAMEN VOOR EEN WAARDE(N)VOL UTRECHT

Pagina 1

ONTSTAAN

In het verleden is al enkele malen gepoogd om – in navolging van andere steden – ook in Utrecht

een Beraad of Platform voor Levensbeschouwing en Religie op te richten. Toch wilde de USRK

(Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken) het er niet bij laten zitten, en werd op 15 februari 2010 een

bijeenkomst gehouden met ‘ervaringsdeskundigen’ uit Rotterdam en Amersfoort. Aan het eind van

de bijeenkomst bleken er drie mensen bereid om de mogelijkheden voor Utrecht te onderzoeken:

Jan van der Klooster, Xander van Asperen en Arie Nico Verheul.

Zoeken naar draagvlak
Het plan zou alleen kans op succes hebben wanneer het breed wordt gedragen, vonden de
initiatiefnemers. Men ging op zoek naar medestanders onder moslims, de Joods Liberale Gemeente
en de humanistische werkgroep van Utrecht. Later sloot zich ook een vertegenwoordiger van de
hindoegemeenschap bij de groep aan.

Opstellen van een ‘startnotitie’
Na bestudering van de aanpak elders en in onderling gesprek kwam de initiatiefgroep tot het
opstellen van een ‘Startnotitie’. Afgesproken werd om die als uitgangspunt te nemen, en het stuk
voor te leggen aan de diverse levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en instellingen in
Utrecht. Van hen werd instemming met de startnotitie en medewerking aan de realisatie van het
Platform gevraagd. Ter ondersteuning werd een stichting opgericht (zie foto hieronder), vooral om
de nodige middelen te verwerven.

http://utrechtsplatformlenr.files.wordpress.com/2011/05/bijnotaris.jpg
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STARTMANIFESTATIE UPLR 14 MEI

Verslag: Myriam Braakhuis

‘Utrechters, geweldig dat we hier nu bij elkaar kunnen zijn’. Zo opent Arie Nico

Verheul, voorzitter van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie,

de startmanifestatie op 14 mei. Vanuit de hele stad komen mensen met

uiteenlopende religieuze achtergronden naar het Vorstelijk Complex in Zuilen om

de start van het UPLR te vieren; om samen met het UPLR ‘een waardevolle impuls

aan de stad te geven, om met elkaar in gesprek te gaan, te delen wat ons bezielt

en voor elkaar op te komen’.

De feestelijke sfeer zit meteen goed door muziek van Wereld Act. Vervolgens weten prof.dr. Theo

de Wit en Abdelmajid Khiaroun de aanwezigen aan het denken te zetten. Theo de Wit stelt dat de

voornaamste overtuiging die nu lijkt te heersen die is van het vrije individu. Maar als we dit te ver

doortrekken, wie denkt er dan nog aan het algemeen belang van de stad? Wanneer we dat

verliezen, is het met de leefbaarheid in de stad gedaan, denkt Theo de Wit. Hij juicht de oprichting

van het ULPR daarom toe en geeft drie waardevolle adviezen mee:

1. Doe recht aan ieders persoonlijk verhaal.

2. We hebben allemaal heiligdommen en idolen, zowel religieus als niet-religieus, houd daar

rekening mee.

3. In deze tijd worden alle religies en levensbeschouwingen gedwongen tot zelfonderzoek, dat

vraagt om tact en respect. Houd vast aan het ideaal van rechtvaardigheid en opkomen voor het

algemeen belang.

Abdelmajid Khairoun beschrijft hoe Nederland sinds 11 september 2001 niet meer zo tolerant was

als voorheen. Politiek en media bepalen onze agenda en zetten religie vaak in een kwaad daglicht

om te kunnen scoren. Het UPLR is voor Abdelmajid Khairoun een droom die werkelijkheid wordt;

een kans om ons te concentreren op respect, begrip en het zijn van een goede buur. Het is wennen

als je ineens de geur van couscous ruikt en schreeuwende kinderen in de straat hebt, dat begrijpt

hij, maar als we met zijn allen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen dan komen we er wel:

‘laten we er een

gezellige stad van

maken’.
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Na deze inspirerende woorden gaan alle aanwezigen uiteen in kleinere groepen. Ze bespreken wat

hen op deze middag hier brengt en wat zij verlangen van het UPLR. Het blijkt dat mensen met

uiteenlopende achtergronden bij elkaar zitten: theatermakers, docenten, dialoogbegeleiders,

vertegenwoordigers vanuit verschillende kerken, humanisten en moskeeën. De aanwezigen willen

vooral concrete actie; een platform dat ook daadwerkelijk effect heeft. Er zijn veel problemen die

aangepakt kunnen worden, zoals eenzaamheid en werkloosheid. Het UPLR moet niet iets zijn

waarin alleen vertegenwoordigers samenkomen, maar moet juist de gemeenschappen die zij

vertegenwoordigen in actie brengen, om elkaar en anderen te steunen.

Weer bijeengekomen presenteren een aantal studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming

hun onderzoek. Ze onderzoeken wat het UPLR en jongeren in Utrecht voor elkaar kunnen

betekenen. Hiervoor doen ze verschillende interviews en spreken ze de aanwezigen op de

startmanifestatie. Over enkele maanden zal het UPLR horen wat de uitkomst is en welke activiteiten

mogelijk zijn, naar aanleiding van het onderzoek.

Dan is het tijd voor een officieel moment met burgemeester Aleid Wolfsen. De burgemeester

beschrijft hoe hij zich laatst weer bedacht hoe kwetsbaar het menselijk samenleven is. Hij bedacht

zich ook hoe vlak na 11 september 2001 vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen

in Utrecht bijeenkwamen en vertrouwen in elkaar uitspraken. Dat was een krachtig signaal en laat

zien hoe groepen in Utrecht elkaar op willen zoeken. Het lijkt in deze tijd vaak alsof groepen uit

elkaar gespeeld worden. Het is daarom belangrijk en goed om daar iets tegenover te zetten, om te

zoeken naar toenadering en vertrouwen. Met groot enthousiasme is de burgemeester daarom

aanwezig op deze startmanifestatie van het UPLR.

Het is aan de burgemeester om het vuur van de grote Domtorenkaars te ontsteken, zodat het

Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie officieel gestart wordt. Het vuur van de

Domtoren begint aarzelend, maar

wordt na een moment van klein

flakkeren een mooie grote vlam. ‘Zo is

het ook met het UPLR’, zegt de

burgemeester, ‘het begint klein en

wankel, maar zet door en wordt een

vuur voor een waardenvol Utrecht’.

De bijdragen van Aleid Wolfsen, Theo

de Wit en Abdelmajid Khairoun zijn in

hun geheel na te lezen op de site,

www.uplr.nl onder ‘downloads’

http://www.uplr.nl/
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UITNODIGING 14 SEPTEMBER

Wij heten u graag welkom op de u reeds genoemde datum:

14 september a.s., 19.30 uur

In de Johanneskerk (Overvecht), Moezeldreef 400

Op deze bijeenkomst willen we een STUURGROEP vormen die de activiteiten van het UPLR kan

gaan dragen. Zoals u weet is reeds een stichting UPLR opgericht, bedoeld ter ondersteuning.

Belangrijkste taak van de stichting is het verkrijgen en beheren van middelen. Ook zijn algemene

doelstellingen geformuleerd en gepresenteerd op 14 mei j.l. (zie de ‘Startnotitie’ op

http://www.uplr.nl).

Op 14 mei zijn nuttige bijdragen geleverd en is concrete hulp toegezegd bij de ontwikkeling van de

activiteiten van het Platform. De samenvatting van de resultaten is u toegezonden (en ook altijd

nog in te zien op onze site). Wij stellen ons voor dat dit wordt uitgewerkt door een nieuw te

vormen STUURGROEP.

In ieder geval hebben we op korte termijn een soort DB (dagelijks bestuur) nodig, waarbij het

secretariaat een spilfunctie zou kunnen vervullen. Het beheer van de site is ook belangrijke

praktische taak. Wie meldt zich hiervoor?

Eerst als de organisatie ‘staat’ kunnen we een programma opstellen. Toch gebeurt er al – mede als

resultaat van onze startbijeenkomst van 14 mei – het een en ander. We willen daarmee graag

verder. Op grond van de gedane suggesties en wensen kunnen we kijken naar:

 Een jaarlijkse eigen manifestatie van het UPLR

 Samenwerking met ‘De Vrede van Utrecht’ en kandidaatstelling ‘culturele hoofdstad 2018’

 Vorming van allianties met onderwijs- en culturele instellingen

 Versterken onderlinge relaties van deelnemers aan het UPLR (personen en instellingen)

Ook wanneer u (nog) niet veel tijd zou kunnen investeren in het UPLR vragen we u dringen wel

aanwezig te zijn – indien enigszins mogelijk – op 14 september! Bij onze startbijeenkomst in mei

bleek er een goed draagvlak aanwezig; blijft u ons – in dit prille stadium – steunen? We hebben het

hard nodig! Suggesties – ook nu al – zijn van harte welkom.

Graag horen we of u er bij kunt zijn op 14 september, Met hartelijke groet, namens de Stichting

UPLR, Jan van der Klooster, Arie Nico Verheul

http://www.uplr.nl/


SAMEN VOOR EEN WAARDE(N)VOL UTRECHT

Pagina 5

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST D.D. 14 SEPTEMBER 2011 VAN HET UPLR IN DE

JOHANNESKERK MOEZELDREEF 400 TE UTRECHT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opening.

Een ieder wordt door Arie Nico Verheul hartelijk welkom geheten, direct refererend aan de

startbijeenkomst op 14 mei 2011 waar deze avond een gevolg van is. In het kort wordt de

bedoeling van de avond aangegeven: vorming van een STUURGROEP die de activiteiten van het

UPLR kan gaan dragen. Alle aanwezigen krijgen hierna de gelegenheid om zich voor te stellen. Er

blijkt vanuit diverse invalshoeken een gezamenlijke betrokkenheid.

Presentatie studenten HU

Door de studentes van de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming is er onderzoek verricht

door het houden van interviews met jongeren. Gekozen is voor de vraag: Wat kunnen het UPLR en

jongeren in de leeftijdsgroep 18- 25 jaar voor elkaar betekenen op het gebied van religie en

levensbeschouwing? De geïnterviewden zijn op het terrein van religie en levensbeschouwing

serieus en actief bezig binnen hun eigen gemeenschap. Het initiatief van het UPLR zien zij als

positief. Zij stellen zich wel afwachtend op en zijn sceptisch ten aanzien van de vormgeving. Het

UPLR zal de jongeren actief moeten benaderen, onder andere door de dialoog met

leeftijdsgenoten. Ook het gebruik maken van social media is zeer belangrijk, hiervan maakt 91%

van de jongeren gebruik. De site van het UPLR zal actiever moeten zijn voor jongeren en hen hierbij

ook nadrukkelijk te betrekken.

Het gehele onderzoek zal op de site van het UPLR worden geplaatst. Als dank mogen Jonne Gorter,

Chantal Boshuis en Diede Claassen zich hullen in een T-shirt van het UPLR….
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Na deze presentatie stelt Arie Nico zich voor een geeft in het kort de ontstaansgeschiedenis van het

UPLR weer en de doelstelling van de Stichting UPLR. Als organisatievorm is gekozen voor de

stichting. Het stichtingsbestuur wordt momenteel gevormd door Arie Nico Verheul (voorzitter), Jan

van der Klooster (secretaris) en Wail Shaaban (penningmeester). De bedoeling is nu om mensen te

vinden die een stuurgroep willen vormen welke concrete activiteiten ontplooien maar ook

ondersteuning bij andere activiteiten kunnen bieden. Daarnaast is er oproep om hulp bij de

vorming van een (goed) secretariaat.

Reacties

Als zeer belangrijk wordt ervaren het leggen van verbindingen. Leren van elkaar in veelkleurigheid.

Bevorderen van de dialoog en optreden als bruggenbouwer. Respect voor diversiteit. Ook de relatie

met de gemeente Utrecht is belangrijk. De stichting kan mogelijk van betekenis zijn wanneer er zich

bijv. knelpunten in de Utrechtse samenleving voordoen. Hierbij kan worden gedacht aan het

gezamenlijk optrekken bij sociale problematiek, dialoog met de gemeente bij

huisvestingsproblemen voor div. groeperingen op grond van hun financiële situatie. De gemeente

kan steun bieden door bijv. vraag en aanbod van ruimtes bijeen te brengen. De stichting wil met

haar activiteiten inhaken op de Vrede van Utrecht en dit als podium gebruiken. Hiervoor zijn al

mensen actief en zijn er ideeën. (Peter van Winden en Mustafa Konus) De haalbaarheid /

uitvoerbaarheid moet nog worden bezien. Een idee is om presentaties te houden en hierbij gebruik

te maken van bestaande Gebedsruimten.

Aangeven wordt dat er een goed besef moet zijn van wat het UPLR wil. Herhaald wordt dat het met

elkaar in dialoog gaan van groot belang is, ongeacht religie, levensovertuiging en wat meer. De

ervaring is dat theorie en praktijk nogal uit elkaar liggen Van belang is de geschiedenis en het

heden. Hoe zijn veranderingen in de stad ontstaan?

Religie/ levensovertuiging, interactie wordt als verbindende kracht ervaren. Van belang is daarom

het vinden van een manier om van onderaan af contacten op te bouwen en deze verder uit te

werken om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Gerefereerd wordt aan de startnotitie van

het UPLR. Dit dient de basis dient te zijn van alle activiteiten. Wie zijn wij? Alle betrokkene hebben

elkaar gevonden op waarden, niet op basis van (georganiseerde) levensbeschouwing of religie.

De inhoud van de startnotitie, gericht op Utrecht, zal verder uitgebouwd moeten worden. “Niet

verketteren maar samen werken”. Ook is er de suggestie om te werken via scholen. Als voorbeeld

wordt aangehaald de Vreedzame school/ wijk, een oecumenische dienst met leerlingen van het

Gregorius Lyceum waar de joden in de WO II centraal stond (Jom hasjoa)
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Het UPLR volgt alle ontwikkelingen en wil daar waar het kan fungeren als katalysator. Ook wordt de

Vredesweek en de Week van de Dialoog (1-11-2011) onder de aandacht gebracht. Door een

bundeling van ideeën en samenwerking biedt dit een mogelijkheid om het UPLR te presenteren. Er

wordt een oproep gedaan om als gespreksleider te werken aan verbreding en zo reclame te maken

voor het UPLR.

Andere ideeën die zijn geopperd;

 Presentaties vanuit de eigen kring

 Themabijeenkomst organiseren. Niet naar aanleiding van incidenten maar structureel.

 Bijeenkomsten waar een knelpunt voor het voetlicht wordt gehaald. Uitgangspunt =>
waarden.

 Wat is/zijn in onze stad één of twee knelpunten van het jaar, gekoppeld aan Utrecht en
daar in een bepaalde vorm wat mee doen om dit zinvol voor het voetlicht te brengen. Dit
dient een prikkelende manier te zijn om het nieuws te halen

Niet alleen praten over maar ook met! We staan ergens voor.

OPROEP!

Wie wil een bijdrage leveren voor de vorming van de stuurgroep?

Wie wil er mee helpen in de organisatie? Secretariaat? Onderhoud van de site?

Stuurgroep

Voorlopig melden zich:

Kees Du Gardijn

Loeki Feringa

Anneke Tan (secretariaat)

Femke Reijnen (PR)

Michel Nicolaas (website)

Arie Nico Verheul (ondersteuning, relatie met Stichting UPLR)

Theo de Wit is bereid om als “consultant” / klankbord betrokken te zijn.

De suggestie wordt gedaan om studenten van de HvU in te schakelen bij ICT en PR.

Voor vele anderen geldt dat zij niet kunnen inschatten welke tijd ermee gemoeid is en daarnaast

andere taken hebben maar wel betrokken willen blijven.
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ORGANISATIE

DOELEN en WERKWIJZE

Hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar de op 14 mei aangenomen startnotitie, door een

INITIATIEFGROEP opgesteld. Zie: www.uplr.nl onder ‘wie wij zijn’:

• Waar we voor staan

• Wat we willen

• Wat we doen

DEELNEMERS EN VRIENDEN

Deelnemers zijn levensbeschouwelijke of religieuze instellingen of organisaties die als hoofddoel

hebben het uitdragen en/of behartigen van een bepaalde levensbeschouwelijke of godsdienstige

overtuiging. Deze dienen publiek te zijn met een maatschappelijke oriëntatie op de stad. Ze kennen

een officiële entiteit (stichting, vereniging) of zijn als zodanig erkend door de leden van het

platform. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het werk van het UPLR. Als

zodanig gelden voorlopig:

De USRK – Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken

De Liberaal Joodse Gemeente

Humanistisch Verbond Utrecht

Het Apostolisch Genootschap Utrecht

Vrienden van het UPLR zijn alle personen die daadwerkelijk of financieel bijdragen aan het werk

van het Platform of zich verbonden voelen met de doelstellingen. Zij worden desgewenst op de

hoogte gehouden van ontwikkelingen rond het UPLR.

STICHTING

De stichting UPLR kent minstens drie bestuursleden. De taak van de Stichting is het werk van het

platform mogelijk te maken door het verwerven van de nodige middelen. Zij kan indien nodig als

rechtspersoon optreden. De Stichting bewaakt de algemene doelstellingen, maar laat het beleid en

activiteiten van het platform over aan een stuurgroep, die daarvoor dan ook alle

verantwoordelijkheid draagt.
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STUURGROEP

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemende instanties (die overigens zonder

last of ruggespraak kunnen optreden) en ‘vrije leden’. Uit haar midden worden een voorzitter en

secretaris gekozen.

Taken van de stuurgroep zijn:

• PR (bekendheid geven aan het UPLR)

• Ontwikkelen van activiteiten

• Onderhouden van contacten

De stuurgroep heeft als belangrijkste taak het vervullen van een initiërende, signalerende en op

doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van projecten en activiteiten die onder de vlag van het

UPLR zelf worden uitgevoerd. Dat betekent dat ze als opdrachtgever kan optreden, en

besluitvormende eindverantwoordelijkheid heeft (budgettair en bestuurlijk). De stuurgroep moet

immers beslissen over de vraag of en hoe een bepaald project bijdraagt aan de

organisatiedoelstellingen. Wellicht verdient het aanbeveling een huishoudelijk regelement op te

stellen waarin de taken van de stuurgroep worden vermeld en nadere afspraken over

werkzaamheden zijn opgenomen.

Verslag van de bijeenkomst van de stuurgroep UPLR op 20-12-2011.

Aanwezig: Arie-Nico Verheul, Jan van der Klooster, Kees du Gardijn, Ronald Hené, Mustafa Goktas,

René Kil, Anneke Tan (notuliste) Afwezig met bericht: Loeki Feringa, Michel Nicolaas, René Luiten,

Abdelmajid Khairoun.

Agendapunten:

1. Opening door de voorzitter en kennismaking

2. Verslag van de vorige vergadering

3. Berichten van het Stichtingsbestuur

4. Website

5. In vrijheid Verbonden

6. Dag van de Dialoog

7. Organisatie stuurgroep.
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1. Opening door de voorzitter en kennismaking. Arie-Nico verwelkomt Mustafa Goktas als

nieuw lid van de stuurgroep. Mustafa is verbonden aan diverse Turks-Islamitische verenigingen en

is voorzitter van Islam en Dialoog. Hij is goed op de hoogte van Turkse groeperingen in Utrecht.

2. Verslag van de vorige vergadering. Geen opmerkingen.

3. Berichten van het Stichtingsbestuur. Arie-Nico is voorzitter van de Sichting en Jan van der

Klooster is secretaris. Er zal nog een goed funktionerende penningmeester gezocht moeten

worden. De financiën zijn eindelijk rond. (Er waren bijdragen van Het Humanistisch Verbond, de

Utrechtse St. Raad van Kerken, het Apostolisch Genootschap, de Gemeente en de Haëllastichting).

4. De Website. We gaan deze nu zelf overnemen. Michel gaat hieraan werken. Nieuwe

mediums als facebook zouden door ons gebruikt kunnen worden om reacties te plaatsen en dingen

met elkaar te delen. Zou ook kunnen in een blog.

5. In Vrijheid Verbonden. Er is een landelijke bijeenkomst in Utrecht. We gaan het wel volgen,

maar er niet te veel tijd in stoppen. Het is een persoonlijke keuze om naar de bijeenkomst te gaan.

6. Dag van de Dialoog. Dit is een landelijk initiatief, dat plaatselijk word uitgevoerd. Arie-Nico

is met de organisatie in gesprek over eventuele samenwerking. De huidige Stichting wordt bemand

door drie mensen uit het bedrijfsleven, maar werkt niet meer optimaal. De fondsen worden ook

minder. De uitgangspunten van het UPLR liggen dicht tegen die van de Dag van de Dialoog. Het

idee in nu om de DvdD op te hangen aan onze Stichting. En een werkgroep op te richten, waarvan

een vertegenwoordiger lid is van de Stuurgroep. Bij concrete activiteiten de doelstellingen toetsen.

Het moet voor ons geen personele en/of financiële belasting worden. De bedoeling is wel dat de

gemeente en de huidige werkgroep ondersteuning blijven geven. Voorstel is nu om beide groepen

een keer met elkaar te laten praten. Arie-Nico gaat alle aspecten onderzoeken.

7. Organisatie stuurgroep. De organisatie en vormgeving van de stuurgroep gaat verder

uitgewerkt worden door Loeki. Een paar concrete punten: er zal diversiteit moeten zijn in de

stuurgroep, leden geven een concrete bijdrage, we komen maandelijks bijeen, en er zal een

nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. Arie-Nico kan niet van beide groepen voorzitter zijn.

Datum nieuwe vergadering: 25 januari, om 19.30 uur. Bij geen tegenbericht op de Aziëlaan (Kerk

van het Apostolisch Genootschap)

Anneke Tan, Utrecht 2011-12-27
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SAMEN voor een WAARDE(N)VOL UTRECHT

UTRECHTS PLATFORM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN RELIGIE (UPLR)

is het netwerk van levensbeschouwelijke en religieuze instellingen en organisaties dat een

waarde(n)volle bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de stedelijke samenleving.

WAAR WE VOOR STAAN:

 samenleven in verscheidenheid en gelijkwaardigheid, met respect voor eigenheid

 zoeken naar verbondenheid, bruggen bouwen, samenwerking

 bevorderen van vrede, verdraagzaamheid en solidariteit

 een plek bieden voor ontmoeting, onderlinge steun en actie

WAT WE WILLEN

 de kennis over levensbeschouwing en religie verbreden

 de onderlinge dialoog stimuleren

 de betrokkenheid bij de samenleving versterken

 gesprekspartner zijn voor plaatselijke overheid en politiek

Daarbij willen we nauw aansluiten bij bestaande initiatieven in de stad. Met name geldt dit

voor de ‘Utrecht principles’, opgesteld voor de herdenking van 300 jaar Vrede van Utrecht

in 2013:

 respect voor culturele, etnische en religieuze diversiteit

 de kracht van kunst en meertaligheid voor sociale duurzaamheid

 uitwisseling van kennis ten behoeve van maatschappelijke samenhang en vernieuwing

WAT WE DOEN

 bekendheid geven aan onze activiteiten

 aangesloten organisaties en instellingen stimuleren met elkaar in gesprek te gaan

 steun verlenen aan initiatieven van anderen, op grond van verwante doelstelling

 debatten en projecten organiseren voor alle burgers waarbij respect voor ieders identiteit

en het versterken van sociale cohesie centraal staan

 gezamenlijk optreden om tolerantie te beschermen

 adviezen geven aan instanties en organisaties over het omgaan met levensbeschouwelijke

en religieuze pluriformiteit
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ARIE NICO VERHEUL
VOORZITTER

JAN VAN DER KLOOSTER
SECRETARIS

ANNEKE TAN
ALGEMEEN BESTUURSLID

Tel 0306701068

a.n.verheul@casema.nl

Tel 0302883546

jvdklooster@versatel.nl

Tel 0624771049

annetan@planet.nl

UTRECHTS PLATFORM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN RELIGIE

Livingstonelaan 1058 3526JP UTRECHT

Tel 0302883546/0640782682

www.uplr.nl info@uplr.nl

De Stichting UPLR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder
nummer 52527476. Het UPLR heeft de ANBI status, wat wil zeggen dat het een door de
inspecteur van belastingen erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ is. Ondersteun het
Utrechts Platform! Uw giften zijn aftrekbaar: Triodosbank nummer 198544413, onder
vermelding van UPLR, Utrecht.

mailto:a.n.verheul@casema.nl
mailto:jvdklooster@versatel.nl
mailto:annetan@planet.nl

