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Kernfunctie Stichting Christelijk-Sociaal Congres (CSC)
Het Christelijk Sociaal Congres (CSC) is een netwerk en krachtbron van en voor organisaties en mensen
die zich inzetten voor een goede samenleving vanuit een christelijke inspiratie.
De stichting wil bijdragen aan de vitaliteit van de christelijk-sociale beweging en wil het christelijk-sociaal
gedachtegoed verbinden met actuele sociale kwesties. De stichting stelt zich ten doel de aangesloten
organisaties toe te rusten teneinde aan het werk te zijn en blijven met de idealen van de christelijk
sociale beweging. Het jaarlijks congres vormt hét trefpunt voor bezinning, bemoediging, verbinding en
inspiratie voor allen die tot de christelijk-sociale beweging behoren en zich betrokken weten. Bovendien
is het congres een instrument om via de media een veel breder publiek te bereiken.
Vanuit deze kernfunctie was CSC ook in 2016 actief.
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Voorwoord door de voorzitter
2016 was voor het CSC een bijzonder jaar. Bijna alle aandacht
ging uit naar het jubileumcongres en de activiteiten die
daaraan voorafgaand die door de lidorganisaties zijn
georganiseerd. Het traject dat bijna drie jaar geleden is ingezet
heeft het afgelopen jaar geresulteerd in een prachtig
jubileumcongres.
In 1891 organiseerde Abraham Kuyper het eerste (Christelijk)
Sociaal Congres en in datzelfde jaar kwam de encycliek Rerum Novarum uit. Reden voor het CSC bestuur
om in 2016, 125 jaar later, een jubileumcongres te houden met de titel: “Geloof, Angst & Liefde; de
kracht van verbondenheid.”
Voor het echter zover was is er veel gebeurd. Het CSC bracht een jubileumbundel uit met daarin
opgenomen het visiedocument “De kracht van verbondenheid” en een korte weergave van de
geschiedenis van het CSC ‘….dat ge de onhoudbaarheid van den tegenwoordige toestand inziet….’ Een
waardevolle uitgave waar het CSC de komende jaren nog veel motivatie en inspiratie uit kan putten voor
haar activiteiten en verdere gedachtenvorming met betrekking tot het Christelijk Sociaal Denken.
In aanloop naar het jubileumcongres organiseerden lidorganisaties tal van pre-events waar thema’s uit
het visiedocument bediscussieerd werden.
Er is door velen binnen en buiten het CSC hard gewerkt om een prachtig inhoudelijk congres neer te
zetten met sprekers uit binnen- en buitenland, met workshops op deelonderwerpen en met ruimte voor
bezinning en cultuur. Het visiedocument vormde de basis voor dit alles.
Bijna vierhonderd deelnemers hebben ons jubileumcongres bezocht. Uit de evaluatie bleek een grote
waardering voor de inhoud, de vormgeving, de sfeer en de locatie Zonheuvel. Het zal moeilijk zo niet
onmogelijk zijn om komend jaar aan de hoge verwachtingen na het congres van 2016 te kunnen
voldoen.
Naast het jubileumcongres is eind 2016 gesproken met de Raad van Toezicht over de toekomst van het
CSC. Na een grondig voortraject in het bestuur zijn de aanbevelingen door de Raad van Toezicht
overgenomen. Zo blijven we elk jaar in de laatste week van augustus ons congres houden op Landgoed
Zonheuvel; proberen we door het jaar heen meer inhoudelijke bijeenkomsten te houden georganiseerd
door lidorganisaties; gaan we nauwer samenwerken met het VKMO (Verband van Katholiek
Maatschappelijke organisaties); worden er een aantal wijzigingen in de statuten doorgevoerd en is
besloten de naam CSC te handhaven.
Of het CSC een Stichting blijft dan wel een Vereniging wordt zal in het voorjaar van 2017 met de Raad
van Toezicht worden besproken.
Voor het komende jaar zullen we ons inzetten om met elkaar in beweging te komen en handen en
voeten te geven aan het christelijk sociaal gedachtegoed. Het visiedocument “De kracht van
verbondenheid” biedt ons daarvoor handvatten. Of het ons lukt zal mede afhangen van de inzet van het
bestuur samen met de lidorganisaties. Met de inzet van allen zullen we er vast in slagen de ingezette
weg voort te zetten.
Het was een mooi jaar met een prachtig jubileumcongres. Nu…. op naar 2017.
Josine Westerbeek-Huitink
Voorzitter CSC
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1.

Het jubileumjaar

In 2016 vierden we dat het 125 jaar geleden is dat dr. Abraham Kuyper op 9
november 1891 het eerste christelijk-sociaal congres opende met het
uitspreken van de rede Het sociale vraagstuk en de christelijke religie. Ook
andere gebeurtenissen maakten het jaar 1891 tot een in sociaal opzicht
belangrijk jaar. Zo verscheen in mei 1891 de eerste sociale encycliek Rerum
Novarum van paus Leo XIII.
In 1919 vond het Tweede Christelijk-Sociaal Congres plaats. In 1991, 100 jaar na
het eerste Christelijk-Sociaal Congres en 100 jaar na Rerum Novarum, werd in Doorn het Derde
Christelijk-Sociaal Congres gehouden onder de titel 'Bedreigde Verantwoordelijkheid'.
Vanaf 2014 is er nagedacht over de invulling van het 125-jarig jubileum. Daartoe is een aantal
commissies ingesteld:
a. De Programmacommissie onder voorzitterschap van Annemarie Hinten, opgericht om het
Congresprogramma te ontwikkelen.
b. De visiecommissie onder voorzitterschap van Jos van Gennip, opgericht met het doel een
visiedocument te presenteren
c. De geschiedeniscommissie, waarbij Piet Hazenbosch werd gevraagd de CSC Geschiedenis van
1891 – 2016 vast te leggen.
a. De Programmacommissie
De Programmacommissie heeft een basisdocument opgesteld voor het congres waarin inhoudelijke en
thematische richtlijnen zijn vastgesteld, en een gewenste invulling is gegeven aan de sprekers,
subsessies en culturele elementen. In het basisdocument wordt het volgende beeld geschetst van het
congres:
Het overkoepelende beeld van het event in 2016 zal positief, hoopvol en toekomstgericht zijn, gericht op
de 21ste eeuw. We laten als CSC zien, samen met onze partners, waar de energie zit van vernieuwing en
verandering in de samenleving en in de verschillende sectoren, waar de vreugde en de hoop, het verdriet
en de angst, en wat de drijfveren van mensen zijn om te werken aan verbetering van situaties. Daarbij
gaat het voor ons telkens om mensen en hun creatieve, morele en sociale talenten, mensen in vitale
gemeenschappen. Om voorbeelden van mensen die samen aan de slag zijn en zich inzetten voor elkaar
en voor de samenleving – soms ook buiten de gevestigde systemen om en tegen de verdrukking in.
Nadat de Programmacommissie medio 2015 de contouren van het jubileumcongres had vastgesteld is er
een Petit Comité opgericht voor de praktische uitwerking van de plannen. In deze commissie hadden de
volgende personen zitting: Annemarie Hinten (voorzitter), Ron Rijnbende (UnieNzV), Henriëtte
Hulsebosch (Kansfonds), Cor van Beuningen (Socires), Eveline Bersma (Bureau Bersma,
congresorganisatie), Freerk Jan Bruins (student) en Esther Dwarswaard (CSC secretaris). Annemarie
Hinten ging in het voorjaar van 2016 met zwangerschapsverlof, waarna zij is vervangen door CSC
voorzitter Josine Westerbeek – Huitink.
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b. De visiecommissie
De visiecommissie, geleid door bestuursadviseur en Socires-voorzitter
Jos van Gennip, stelde medio 2015 een voorlopig visiedocument op,
waarin perspectieven werden geschetst in de huidige
netwerksamenleving, die de veranderkracht van een relationele kijk op
de werkelijkheid lieten zien. Organisaties werden van harte
uitgenodigd om hierop te reageren. Op basis van de reacties is in juni
2016 het definitieve boek gepresenteerd: De kracht van
verbondenheid. Het Dr. Abraham Kuyperfonds maakte deze uitgave
mogelijk. Dit boek is verzonden aan alle leden en aan diverse
beleidsmakers ter voorbereiding op het congres.
c. De geschiedeniscommissie
Piet Hazenbosch (CNV) is door het bestuur verzocht om zijn eerder geschreven geschiedenis van het CSC
(in 2011) te actualiseren teneinde een goed overzicht te hebben van 125 jaar Christelijk Sociale
Beweging. De geschiedschrijving ‘….. dat ge de onhoudbaarheid van den tegenwoordigen toestand inziet
…’ is gepubliceerd in De kracht van verbondenheid.

2.

Voorjaarsdebat 2016

Op 9 juni werd een voorjaardebat georganiseerd over Economie en Ethiek, getiteld: Rationaliteit als
basisprincipe voor het organiseren van het economisch leven. Bij deze bijeenkomst werd tevens de
bundel De Kracht van Verbondenheid gepresenteerd, met hierin bovengenoemd visiedocument en de
beknopte geschiedenis van het CSC. Alle deelnemers kregen na afloop een exemplaar van het boek mee.
Openingswoorden door Jos van Gennip
Volgens Van Gennip vult het symposium een gat dat in de christelijk-sociale beweging is gevallen. Ten
eerste: ongeveer twee jaar na het nieuwe elan van het congres van 1991 heeft het Convent van
christelijk-sociale organisaties zich opgeheven. Daarmee is, ten tweede, de vraag naar hoe het sociale
marktmodel kan overleven, blijven liggen. Er is sindsdien veel over sociale zaken gesproken en over
maatschappelijke initiatieven en filantropie, maar de vraag over ethiek en economie is op de
achtergrond geraakt. Ondertussen is er onbehagen alom over schaalvergroting, rationalisering,
financialisering: “Het gaat zo niet langer.” Daarmee rijst dan, ten derde, de vraag naar een alternatief,
een heruitvinden van de sociale markt. Is dat mogelijk? Daarover gaat het relationele mensbeeld dat in
het visiedocument “De kracht van verbondenheid” wordt beschreven.
Keynote lezing door Johan Graafland1
Tegenwoordig staat de homo economicus in de economie centraal, in plaats van solidariteit. Maar het
negatieve mensbeeld dat heerst is een zelfvervullende profetie. Als je de mens als een te sturen object
beschouwt, gaat die mens calculeren. Een relationele visie is daarom heel relevant.

1

Prof. dr. Johan Graafland is hoogleraar 'Economie, Onderneming en Ethiek' aan de Universiteit van Tilburg.
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De economie hangt af van arbeidsdeling, tussen je collega’s en met
anderen en vreemdelingen. De markt kan veel goed regelen, maar als
die niet goed werkt, moet die ingebed zijn in een context van
vertrouwen. Met zulk vertrouwen kan je bijvoorbeeld collectieve
rustmomenten afspreken zodat er voor iedereen sociale interactie
mogelijk is en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Je kunt daarmee
ook instituties rond schuldenkwijtschelding regelen, kortom
instituties onderhouden waarin mensen verantwoordelijkheid voor
elkaar nemen en een relatie met elkaar aangaan. Instituties kunnen
zo relaties bevorderen.
Relationaliteit leidt ook tot mensen-management, waarin de mensen
centraal staan en niet slechts een instrumenteel middel zijn tot een
doel. Bedrijven met een externe oriëntatie en een participatieve managementstijl, blijken het meest aan
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) te doen.
Vertrouwen is het begin, sancties zijn ook nodig als dat vertrouwen beschaamd wordt. De cultuur van
een economie bepaalt uiteindelijk op welke manier relationeel denken vorm krijgt, concludeerde
Graafland.
Na deze lezing volgden drie workshops:
- Risco Balkenende -- zeggenschap en winstdeling
- Albert Weishaupt – als onderwijs een productie-eenheid wordt, dan verdwijnt het
- Ted van den Bergh – mensen hebben elkaar nodig om mens te worden in broederlijkheid
Visiedocument
De bijeenkomst eindigde met een feestelijke
presentatie van de CSC Jubileumuitgave De
kracht van verbondenheid. CSC voorzitter Josine
Westerbeek-Huitink overhandigde het document
hierbij aan Jos van Gennip, die verantwoordelijk
was voor de totstandkoming van het
visiedocument, en aan Piet Hazenbosch, die de
CSC geschiedenis schreef. Deze kreeg als titel
mee: ‘ … dat ge de onhoudbaarheid van den
tegenwoordige toestand inziet … ‘
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3.

Congres 2016: Geloof, Angst & Liefde

Het jubileumcongres werd een driedaags evenement, gehouden van
31 augustus tot en met 2 september op de vertrouwde locatie
Landgoed Zonheuvel te Doorn.
Het congres werd op woensdagmiddag geopend door Kardinaal
Peter K. A. Turkson uit Ghana, die sprak over de uitdagingen voor de
christelijk-sociale beweging in het licht van de encycliek van paus
Franciscus: Laudato Si’.
Vice-voorzitter van de Raad van State Piet Hein Donner sprak over
het verschil tussen hoop en angst, verwijzend naar de titel van het
congres. PThU rector Mechteld Jansen reflecteerde hierop.
Op donderdag luisterden de deelnemers naar bijdragen van Stephen
B. Young (Caux Round Table), Jan-Peter Balkenende (EY), Luigino Bruni (Focolare beweging) en Willemijn
Verloop (Social Enterprise). Ook vond er een levendig politiek debat plaats met Sybrand van Haersma
Buma (CDA), Gert Jan Segers (CU) en Jesse Klaver (Groen Links).

Op vrijdag hield VN gezant in Libanon Sigrid Kaag een warm pleidooi voor een nieuwe relatie met het
Midden Oosten, waarbij ze de Europese gemeenschap opriep tot een menselijke reactie op de situatie
van vele vluchtelingen uit die regio. De afsluitende lezing werd verzorgd door commissaris van de koning
in Noord-Brabant Wim van de Donk.
Tijdens het jubileumcongres was er extra aandacht voor interactieve sessies, zowel plenair onder leiding
van de dagvoorzitters Jacobine Geel en Jeroen Smit, als via vele subsessies in en rond het landgoed. Ook
waren culturele elementen ruim aanwezig, via optredens van Charlotte Glorie, kinderkoor Geke’s
Tiental, Kees Posthumus, TimZingt en via de spreekkamer van Nina van Oort. De dagopeningen werden
verzorgd door PKN preses Karin van den Broeke en bisschop Gerard de Korte, en de dinnerspeeches
door Jaap Jongejan (SBI) en Maurice Limmen (CNV).
Voor het ontwerpen van een huisstijl, naam, logo, flyer en social media campagne voor het congres
heeft de organisatie steun ontvangen van bureau Hemels van der Hart. KRO-NCRV heeft een aantal
video’s gemaakt ter introductie van het congres.
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Congrescommissie
De Congrescommissie (Petit Comité) die het Congres heeft voorbereid bestond uit:
 Annemarie Hinten
Voorzitter, Radboud Universiteit en CSC bestuurslid
 Josine Westerbeek / Huitink vervanging van Annemarie Hinten, CSC voorzitter
 Ron Rijnbende
Unie NzV
 Henriëtte Hulsebosch
Kansfonds
 Cor van Beuningen
Socires
 Freerk Jan Bruins
student
 Eveline Bersma
Bureau Bersma
 Esther Dwarswaard
CSC secretaris
Congresverslag
Van het congres is een verslag verschenen dat onder de deelnemers en onder de aangesloten
organisaties is verspreid. Hierin zijn onder meer samenvattingen van de lezingen opgenomen, de
inleiding en afsluiting van de voorzitter, de overdenkingen van Karin van den Broeke en Bisschop Gerard
de Korte en een groot aantal foto’s.

4.

Lidorganisaties

De stichting is een netwerk van een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties die zich tot
de christelijk-sociale beweging rekenen. Deze organisaties dragen inhoudelijk, bestuurlijk en financieel
bij aan de Stichting Christelijk-Sociaal Congres. Zie bijlage 1 voor de lijst met aangesloten organisaties.
Helaas hebben we in 2016 enkele opzeggingen ontvangen, van: het Nederlands Bijbelgenootschap, de
Nederlandse Patiëntenvereniging en van het Christelijk 0ndernemersnetwerk. Gelukkig kon Cordaid
melden de eerder gedane opzegging in te hebben getrokken.

5.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in het CSC. De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 drie maal: op 9 maart,
op 31 augustus voorafgaand aan het congres, en op 8 december. Naast de algemene vergaderpunten
over congres en financiën was in december een extra vergadering was ingepland om te spreken over de
toekomst van het Christelijk Sociaal Congres. Enkele hier genomen besluiten zijn:
- Het jaarlijkse congres wordt geprolongeerd, op een woensdagmiddag tot en met
donderdagochtend eind augustus op landgoed Zonheuvel in Doorn.
- Jaarlijks worden er minimaal twee extra activiteiten CSC georganiseerd door een of meerdere
lidorganisaties.
- De statuten worden aangepast. Er wordt een pre-ambule toegevoegd en artikel 1 en 2 wijzigen
van tekst (zie bijlage 2)
Over de bestuursvorm zal in 2017 een besluit worden genomen.
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6.

Bestuur

De voorzitter van het CSC wordt in functie benoemd door de Raad van Toezicht. Alle overige
bestuursleden worden benoemd uit het midden van de Raad van Toezicht. De samenstelling van het
bestuur bleef in 2016 ongewijzigd. Jos van Gennip stopte na het jubileumcongres als adviseur van het
bestuur.
Leden:
Josine Westerbeek - Huitink
Willem Jelle Berg
Jan-Willem van den Braak
Annemarie Hinten - Nooijen
Jaap Jongejan
Wim Kuiper
Emile Lohman

Onafhankelijk voorzitter
CNV, penningmeester
Vereniging VNO- NCW
Radboud Universiteit
Stichting SBI
Verus
Reliëf

Adviserende leden:
Jos van Gennip
Pieter Kohnen

Socires, tot september 2016
VKMO - Katholiek Netwerk

Secretaris
Het bestuur wordt sinds 2015 ondersteund door secretaris Esther Dwarswaard.
Het bestuur vergaderde in 2016 acht keer. Vergaderonderwerpen waren onder meer:
 Voorbereiding jubileumcongres: visiedocument, geschiedenis, sprekers, nevenprogramma, enz.
 Begroting 2017, congresbegroting en jaarcijfers 2015
 Beëindiging samenwerking CEVES
 De toekomst van het CSC na het jubileumcongres
Relatiebeheer
Het bestuur ontvangt geregeld uitnodigingen voor activiteiten van bij het CSC aangesloten organisaties.
Waar en wanneer mogelijk geeft het bestuur met een gedelegeerde of met een delegatie acte de
présence. Zo was het CSC bestuur gedelegeerd aanwezig bij het Allerheiligenberaad in Rome en bij het
Prinsjesdagontbijt en bij de interkerkelijke Prinsjesdagbijeenkomst. CSC voorzitter Josine Westerbeek Huitink is vanuit haar functie in het CSC bestuur lid van het bestuur van het Prinsjesdagontbijt.
Daarnaast neemt zij als adviseur deel aan de vergadering van het VKMO bestuur.
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7.

CEVES

Eind november 2014 richtten SBI, Socires en het CSC een centrum voor Ethiek en Samenleving op, CEVES
genaamd. Het doel van CEVES was om activiteiten te organiseren over het christelijk sociaal denken en
maatschappelijke vernieuwing. Dit centrum is in januari 2015 gestart en organiseerde in juni 2016 een
bijeenkomst over Economie en Ethiek, waarbij tevens het visiedocument De kracht van verbondenheid
werd gepresenteerd.
Begin 2016 werd besloten het samenwerkingsverband per juli 2016 op te heffen omdat de
samenwerking onvoldoende op gang bleek te zijn gekomen.

8.

CSC Website

Sinds 2015 heeft de secretaris het beheer van de vernieuwede website www.christelijksociaalcongres.nl.
waar alle informatie over het jaarlijkse congres, de organisatie en de leden op te vinden is. Vanuit de
website wordt ook de digitale nieuwsbrief gezonden aan alle belangstellenden.

9.

Financiën 2016 in het kort

De inkomsten van het CSC bedroegen in 2016 ruim 241.000 euro. In verband met het jubileumjaar
waren er extra deelnemersinkomsten (ruim 62.500, meer dan 2x zoveel als 2015) en is er extra subsidie
geworven om de extra kosten te kunnen dekken. De ledencontributie is in 2016 niet verhoogd. Wel
betaalden de aangesloten organisaties in 2016 voor het laatst een opslag van 25% op de contributie in
verband met de hogere kosten van het jubileumcongres.
De totale CSC lasten bedroegen ruim 268.000 euro, waarvan ruim 208.500 ten laste kwam van het
jubileumcongres. Met ingang van 2015 worden de alg. CSC kosten via een convenant in één lump-sum
betaald aan het SBI. Hierin zijn ondergebracht: de vergoeding van de voorzitter en de secretaris van het
bestuur, de kosten van de Raad van Toezicht en CSC-beraad en administratieve en secretariële
werkzaamheden.
Het resultaat kwam daarmee op 26.500 euro negatief; begroot was een tekort van 37.000 euro voor het
jaar van het jubileumcongres.
Het eigen vermogen bedroeg per ultimo 2016: 199.242 euro.
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10. Bijzondere relaties
Het Christelijk-Sociaal Congres onderhoudt bijzondere relaties met:
 Het VKMO - Katholiek Netwerk, namens welke Pieter Kohnen optreedt als
adviserend lid van het CSC-bestuur. CSC voorzitter Josine Westerbeek – Huitink is in 2015
toegetreden tot het VKMO bestuur.
 Het Prinsjesdagontbijt; de CSC voorzitter is bestuurslid van het Prinsjesdagontbijt.
 Stichting SBI; het SBI levert vele diensten aan het CSC waaronder het secretariaat en de
administratie.
 De bijzondere leerstoel Christelijk Sociaal Denken, welke wordt bekleed door prof. Dr. J. J. van
Dijk en is gevestigd aan de VU.

11. Secretariaat
Het secretariaat van de stichting wordt uitgevoerd door het SBI in de persoon van Marjan Philippi. Dit
geschiedt onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het CSC, Esther Dwarswaard.
Adrie de Groot doet de financiële administratie.
Het secretariaatsadres is: Stichting Christelijk-Sociaal Congres, p/a Stichting SBI, Postbus 69, 3940 AB
Doorn. E-mail: info.csc@sbiformaat.nl Telefoon: 06 12 99 09 38 (Marjan Philippi.)
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Bijlage 1 bij CSC Jaarverslag 2016

Overzicht van bij het CSC aangesloten organisaties en vertegenwoordigers in de
Raad van Toezicht per 31 december 2016
Bestuur:
Onafhankelijk voorzitter
VNO-NCW
CNV
Radboud Univ.
St. SBI
Verus
Reliëf

Josine Westerbeek-Huitink
Jan Willem van den Braak
Willem Jelle Berg, penningmeester
Annemarie Hinten - Nooijen
Jaap Jongejan
Wim Kuiper
Emile Lohman

Adviseurs:
Socires
VKMO

Jos van Gennip (tot september 2016)
Pieter Kohnen

Raad van Toezicht:
Adelbert Vereniging
Theo Schepens
Alg. Onderwijsbond
Henk Willigenburg
CGMV vakorganisatie
Huib Jongenburger
Christelijke Hogeschool Ede
Herman Oevermans
Christelijk Sociaal Netwerk Rotterdam
Leen la Rivière
Christennetwerk / CGMV
Wim Sneep
CNV Vakcentrale
Willem Jelle Berg (bestuur)
Cordaid
Kees Zevenbergen
Evangelische Omroep
Jaap Kooij
ICCO
Marinus Verweij
Kansfonds
Henriëtte Hulsebosch
KASKI
Ton Bernts
KBO PCOB
Manon Vanderkaa
KRO-NCRV
Yvonne de Haan
Leger des Heils
Cor Vader
Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolver. LVGS Marnix Niemeijer
LTO Nederland
Gerard van der Grind
Missie Nederland
Jan Wessels
Oikocredit Nederland
Michelle Saaf
Ouders van Waarde
Werner van Katwijk
Passage, chr. maatschappelijke vrouwenbeweging
Inge van der Mast - Veenendaal
PAX
Jan Gruyters
Protestante Theologische Universiteit
Dominique de Boer
Radboud Universiteit Nijmegen
Annemarie Hinten (bestuur)
Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders
Emile Lohman (bestuur)
RMU
Peter Schalk
Stichting Exodus
Jan Eerbeek
Stichting GIDSnetwerk
Stan Uyland
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Stichting Philadelphia Zorg
Stichting Present Nederland
Stichting Rotterdam
Stichting SBI
Stichting ter Bevordering Chr. Pers in Nederland
Stichting Thomas More
Stichting voor Christelijke Filosofie
UnieNzv
Universiteit van Tilburg
Vereniging Maatschappij van Welstand
Vereniging Prisma
VNO-NCW
Vereniging VU
Verus, vereniging voor Kath. en Chr. Onderwijs
Windesheim, Hogeschool
YMCA
Youth for Christ

Greet Prins
Tiemen Zeldenrust
Ron Rijnbende
Jaap Jongejan (bestuur)
Siebren Miedema
Joost van der Net
Ab Berger
Ron Rijnbende
Erik Borgman
Michiel van Alphen
Henk Jochemsen
Jan-Willem van den Braak (bestuur)
Victor Maijer
Wim Kuiper (bestuur)
Iris Creemers
Robert Feith
Bram Rebergen
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BIJLAGE 2: statuten CSC artikel 1 en 2 (naam, zetel en doel)
DE TEKST WAS:
Naam en zetel
Artikel 1
1.
De stichting draagt de naam: STICHTING CHRISTELIJK-SOCIAAL CONGRES.
2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Doorn.
3.
De stichting wordt gedragen door organisaties die in hun maatschappelijke activiteiten uitgaan
van de Bijbelse boodschap, daarop intern en naar buiten georganiseerd zijn en zich daarop laten
aanspreken.
Doel
Artikel 2
1.
De stichting heeft ten doel een platform te bieden voor gedachtewisseling ten behoeve van de
actualisering en stimulering van christelijk-sociaal denken en handelen;
2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
congressen en andere bijeenkomsten te beleggen;
b.
publicaties te verzorgen;
c.
alle andere handelingen te verrichten die hiertoe bevorderlijk zijn.
DE TEKST WORDT:
Preambule Statuten CSC
Het Christelijk Sociaal Congres (CSC) is een netwerk en krachtbron van en voor organisaties en mensen
die zich inzetten voor een goede samenleving (mede) vanuit een christelijke inspiratie. Het christelijksociaal denken komt voort uit de katholiek-sociale leer en diverse protestants-christelijke bronnen, die
beiden zijn gebaseerd op de boodschap van het Evangelie. Dit gedachtegoed wil het CSC verdiepen en
verspreiden en het vormt de basis voor de uitwisseling tussen en toerusting van de leden. Het CSC staat
in een traditie die in 1891 begonnen is. De sociale kwesties van toen verschillen sterk van die van nu en
van die in de toekomst. Het belang van een christelijk-sociale beweging die eigentijdse oplossingen voor
die kwesties formuleert op basis van een stevige en herkenbare visie blijft onverminderd groot. Wij
staan midden in de samenleving en hebben een open, op dialoog gerichte houding. Samen vormen wij
een bezielde, maatschappelijk geëngageerde beweging. Het landelijk netwerk CSC levert aan die
beweging op tal van manieren een actieve bijdrage.
Naam en zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: STICHTING CHRISTELIJK-SOCIAAL CONGRES.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
3. De stichting wordt gedragen door mensen, organisaties en koepels van organisaties die zich
(mede) vanuit een christelijke inspiratie inzetten voor een goede samenleving, gedreven door
waarden van het christelijk-sociaal denken, dat geworteld is in de katholieke en protestantschristelijke traditie.
Doel
Artikel 2
1. De stichting vormt een netwerk en een krachtbron ten behoeve van de toerusting, verdieping
en verspreiding van het christelijk-sociaal denken en handelen.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het organiseren van een periodiek congres en andere bijeenkomsten;
b. Het bieden van een platform voor informatie uitwisseling en onderlinge versterking voor
lidorganisaties;
c. Het verzorgen van publicaties en uitingen in diverse media;
d. Het verrichten van alle andere handelingen die hiertoe bevorderlijk zijn.
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