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Kernfunctie Stichting Christelijk-Sociaal Congres (CSC) 
De stichting wil bijdragen aan de vitaliteit van de christelijk-sociale beweging en wil daarnaast 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 
gaan 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 weten betrokken. Bovendien is het 
congres een instrument om via de media een veel breder publiek te bereiken.  
Vanuit deze kernfunctie was CSC ook in 2012 actief. 
 

1. Betekenisvolle stappen op het traject CSC 2016. 
In 2016 is het 125 jaar geleden 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. In mei 
1889 verscheen 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, was er in 
Doorn het Derde Christelijk-Sociaal Congres onder de titel 'Bedreigde Verantwoordelijkheid'. 
 
De verbinding tussen deze historische gebeurtenissen is dat christenen antwoord willen geven op de 
roep om recht en gerechtigheid, in het bijzonder in het sociaal en economisch leven. 
Het komt er steeds op aan dat de stenen die wij bijdragen aan onze samenleving en de concrete 
stappen die wij vanuit onze christelijk-sociale overtuiging zetten houden en duurzaam zullen zijn. 
Daarom hebben wij,  voortbouwend op wat wij in voorafgaande jaren hebben gedaan,  in 2012 onze 
bezieling  in praktijk omgezet om  zodoende herkenbaar en relevant te blijven. 
 

1.1. CSC  2016 
Voorzitter Herman Kaiser legde bij de opening van het Congres 2011 het Congres een vraag voor. 
De jaren tot 2016 zullen bepalend zijn of het christelijk-sociaal denken ook daadwerkelijk een impact 
houdt op onze samenleving en de kwaliteit van leven van mensen. Als wij nu de urgentie niet 
begrijpen dat wij voor beslissende momenten komen te staan missen wij mogelijk definitief te 
aansluiting met de 21e eeuw.  
Ik leg u de vraag voor: welk congres wilt u in 2016 houden? U kunt kiezen voor een geschiedkundig 
congres waarin wij historici vragen om verhalen te houden hoe belangrijk wij waren voor de vorige 
eeuw. Of voor een feestcongres waarin wij vieren dat wij als christelijk-sociaal middenveld een 
boodschap hebben aan politiek, economie en samenleving. Een boodschap die gaat over de kwaliteit 
van leven van gewone mensen. Mensen op zoek naar perspectief en vooruitgang. Op zoek naar 
warmte en geborgenheid. Op zoek naar kracht en toerusting om standvastig te kunnen zijn in een 
nieuwe tijd en een nieuwe wereld met ongekende uitdagingen. 
 
Fier en sprankelend 
Als wij in 2016 een sprankelend congres willen houden om onze fierheid en overtuigingskracht uit te 
stralen zal er in de komende vijf jaar wel wat moeten gebeuren. 
De stichting Christelijk Sociaal Congres wil graag het debat aanjagen om de levenskracht van het 
christelijk-sociaal middenveld ter herwinnen. Maar meer dan dat kunnen wij niet doen. Het nieuwe 
elan zal uit de organisaties zelf moeten komen. Van de leiding tot en met de werkvloer. 
Het idee van het CSC bestuur is dat de komende vijf jaar gericht wordt toegewerkt naar het 
jubileumcongres. Wij zullen in nauw overleg met het christelijk-sociaal middenveld  elk jaar thema’s 
aanreiken als inhoudelijke opmaat naar het “vierde christelijk sociaal congres”. 
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Herman Kaiser gelooft met overtuiging dat het mogelijk is om onze presentie ook in de toekomst te 
waarborgen. Het christelijk-sociaal middenveld  kan het verschil maken. 
Het Congres stemt van harte in met het project CSC 2016, dat er toe moet leiden dat er een actuele 
en vitale christelijk-sociale beweging ontstaat, die een relevante en belangrijke bijdrage levert aan de 
co-existentie van een geglobaliseerde mensheid. 
 
In 2012 zet het Christelijk-Sociaal Congres betekenisvolle stappen op het traject CSC 2016 
 

2. Congres 2012 'Van wie is de samenleving?' 
Het idee van het CSC bestuur is dan ook dat de komende jaren gericht wordt toegewerkt 
naar het jubileumcongres. Wij zullen in nauw overleg met het christelijk-sociaal middenveld  
elk jaar thema’s aanreiken als inhoudelijke opmaat naar het 'vierde christelijk sociaal 
congres'. 
 
Wij geloven met overtuiging dat het mogelijk is om onze presentie ook in de toekomst te 
waarborgen. Het christelijk-sociaal middenveld  kan het verschil maken. 
 
Dan is het echter wel nodig dat mensen betrokken zijn en kunnen zijn bij hun organisaties. 
De vervreemding en de verweesdheid voorbij. Een centrale vraag daarbij is de vraag van wie 
de samenleving eigenlijk. Het gaat daarbij om inzet van de persoon en structuren die 
'eigenaarschap' mogelijk maken. 
Op weg naar CSC 2016 stelden wij dan ook op het Congres 2012 de vraag 'Van wie is de 
samenleving?'centraal. 
 
 

Congres 2012 'Van wie is de samenleving? Programmatische samenvatting. 
Op 29 en 30 augustus 2012 vindt met ruim 200 deelnemers het Congres plaats te Doorn. 
 
Het welslagen van het Congres is in de eerste plaats te danken aan de actieve participatie van de 
deelnemers. 
Het welslagen van het Congres is ook te danken aan de sprekers en referenten  tijdens het Congres: 

 
 Gabriël  J.M. van den Brink, hoogleraar bestuurskunde , Universiteit van Tilburg en  

 Ad Verbrugge, filosoof aan de VU, houden elk op de 1e Congresdag elk een inleiding over 
 het Congresthema Van wie is de samenleving?   
 

 Sander de Rouwe (CDA) en Arie Slob (ChristenUnie) dragen aan het Congres(thema) bij in de 
vorm van een verkiezingsdebat. 

 

 Mgr.dr. G.J.N. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden verzorgt de dagopening. 

 
 Frank van den Heuvel, directeur Public Affairs TNO, bestuurslid Socires, verzorgt de 

'Gesproken column'.  

 

 Liesbeth Spies, Minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties, houdt eveneens haar 
inleiding over het Congresthema Van wie is de samenleving?   

 

 Annet Bertram, gemeentesecretaris van  Den Haag, draagt bij met haar inleiding 
 Van wie is de stad? "Proven technology" uit de Haagse aanpak. 
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 Arjan Lock, voorzitter van de Raad van bestuur van de EO, draagt bij met zijn inleiding over 
het Congresthema Van wie is de samenleving?   

 
Vanuit verschillende werkvelden draagt een paneldiscussie bij aan het Congresthema. 
Het panel  bestaat uit:   
  

 Arbeid en bedrijf  IJmert van Muilwijk voorzitter CNV Jongeren   
       
   Huibrecht Bos  ondernemer (namens VNO-NCW) 
 

 Zorg   Greet Prins   voorzitter Raad van Bestuur van  
      Philadelphia      
 

 Onderwijs  Hans Reede  directeur Prakticon,  
       praktijkonderwijs te Doetinchem 
 

 Duurzaamheid  Jan van Betten   oprichter Nudge,  
     duurzaam consumentenplatform  
 

 Openbaar bestuur      Andries Heidema  burgemeester van Deventer  
 
 

Jacobine Geel fungeert als dagvoorzitter van het Congres. 
 
Congrescommissie 
De Congrescommissie, die het Congres heeft voorbereid bestond uit: 

 Jaap Smit   voorzitter, CNV 

 Jan-Willem van den Braak  VNO-NCW 

 Cor van Beuningen,   Socires 

 Pieter de Boer   CDA Gelderland 

 Jacobiene Geel   Programmamaker / presentator 

 Jos van Gennip   Socires 

 Piet Hazenbosch  CNV 

 Annemarie Hinten  Uvt 

 Abeltje Hoogenkamp  Protestantse kerk Amsterdam 

 Harry van der Molen  CSJC 
 
 
Boekpresentatie 'Het wankelende midden'  
Jan Jacob van Dijk, hoogleraar Christelijk-Sociaal denken aan de VU, presenteerde de zesde bundel in 
de serie Christelijk-Sociaal denken: 'Het wankelende midden.'  
Alle Congresdeelnemers ontvingen een exemplaar van dit boek. 
 
Congresverslag 
Van het congres is een verslag verschenen dat op onder de deelnemers en onder de aangesloten 
organisaties is verspreid. Hierin zijn onder meer de inleidingen opgenomen en is een inhoudelijke 
samenvatting van het Congres gegeven. 
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3.  Voorjaarsdebat 2012 
Het CSC voorjaarsdebat vindt plaats op woensdagmiddag 7 maart 2012. 
 
Het Congres 2011 stemde van harte in met het project CSC Amsterdam, dat er toe moet leiden dat er 
een actuele en vitale christelijk-sociale beweging ontstaat, die een relevante en belangrijke bijdrage 
levert aan de co-existentie van een geglobaliseerde mensheid. 
 
In het najaar van 2012 zijn de bij het CSC aangesloten organisaties met een enquête benaderd. Deze 
enquête vormt het begin van een actieve bijdrage van de CSC lidorganisaties. 
Het CSC voorjaarsdebat vormt een volgende stap. 
 
Het basisdocument voor het CSC Voorjaarsdebat 2012 is de door Cor van Beuningen, directeur van 
Socires,  geschreven notitie 'Trajectvoorstel CSC Amsterdam 2012. 
Cor van Beuningen licht het basisdocument 'Trajectvoorstel CSC Amsterdam 2016' toe. 
De co-referenten geven hun reacties op het basisdocument. Als coreferent treden op: 
 

 Henk Jochemsen, directeur van Prisma, hoogleraar christelijk filosofie aan de Wageningen 
Universiteit 

 Ron Rijnbende, directeur UnieNzv 

 Drs. P.H. de Vries, voorzitter Christelijk-Sociaal Netwerk Rotterdam-Rijnmond (CSN), (mede 
tegen de achtergrond van notitie' CSC en CSN en het Christelijk-Sociaal denken') 

 Jan Gruiters, directeur IKV Pax Christi (mede tegen de achtergrond van notitie 'Waardevol 
Maatschappelijk Middenveld'). 

 
4.  Adriaan Borstprijs voor Ernst Hirsch Ballin 
Tijdens het congres werd voor de zevende keer de Adriaan Borstprijs uitgereikt.  
Met ingang van 2006 wordt deze prijs ieder jaar worden uitgereikt aan iemand die zich bijzonder 
wijze actief heeft betoond op het terrein van het christelijk-sociaal handelen. 
In 2012 wordt de Adriaan Borstprijs, bestaande uit een beeldje en een geldprijs van € 10.000,--, 
uitgereikt aan Ernst Hirsch Ballin. 
Het juryrapport zegt onder meer: 
Het bestuur van het stichting Christelijk-Sociaal Congres kent de Adriaan Borstprijs 2012 toe aan dr. 
E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin. 
 
De naamgever van de prijs, Adriaan Borst,  was een christelijk sociaal bewogen ondernemer. Hij was 
lange tijd voorzitter van het Verbond van Protestants-Christelijke werkgevers, één van de 
rechtsvoorgangers van VNO-NCW. 
Bij zijn afscheid als voorzitter richtte hij een fonds op ter ondersteuning van projecten gericht op 
christelijk sociale vorming. 
In het convenant van 22 mei 2007 tussen de Stichting Adriaan Borst-fonds en de Stichting Christelijk-
Sociaal Congres overwegen beide stichtingen dat de doelstelling van het Adriaan Borst-fonds beter 
kan worden bevorderd en gerealiseerd binnen de Stichting Christelijk-Sociaal Congres, die als 
doelstelling heeft: “een platform te bieden voor de gedachtewisseling ten behoeve van actualisering 
en stimulering van christelijk sociaal denken en handelen.” 
Zodoende wordt nu de doelstelling van het Adriaan Borst-Fonds uitgedragen in de vorm van de 
Adriaan Borstprijs, die wordt uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze actief heeft betoond 
op het terrein van christelijk-sociaal denken en handelen. 
De prijs bestaat uit een aandenken in de vorm van een beeldje en een geldbedrag ter grootte van  
€ 10.000,=.  
De ontvanger van de prijs wendt het geldbedrag aan om één of meer initiatieven te steunen van 
organisaties, die met hun initiatieven een voorbeeldwerking hebben naar andere organisaties. 
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Ernst Hirsch Ballin ontvangt de Adriaan Borstprijs 2012 voor zijn inzet voor sociale gerechtigheid, 
voor zijn verbinding tussen woord en daad, voor zijn moed zich kwetsbaar op te stellen, voor zijn 
bezieling om kwetsbaren moed te geven. 
 
De kern van christelijk-sociaal denken is het dragen van persoonlijke verantwoordelijkheid. Ernst 
Hirsch Ballin laat die christelijk-sociale instelling keer op keer zien in de persoon die hij is en in het 
werk dat hij doet. Hij inspireert mensen door zijn gedachten en ideeën, maar zeker ook door de 
standvastigheid waarmee hij – soms ook tegen de stroom in -  het gevecht voor het erkennen en 
behoud van de menselijke waardigheid weet vol te houden. 
 
Ernst Hirsch Ballin bestemt het met de Adriaan Borstprijs verbonden geldbedrag van €  10.000,-- aan 
ICCO en aan Comensha, elk €  5.000,--. 

 

5.  Ontwikkeling lidorganisaties:  3 - 2 
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. 
In 2012 verwelkomen we 3 nieuwe organisaties als lid van het CSC.  
Het betreft: 
 
5.1  Vereniging Maatschappij van Welstand  
Sinds haar oprichting in 1882 is de vereniging Maatschappij van Welstand actief betrokken 
bij mensen en initiatieven die het voortbestaan van het protestants gedachtegoed willen 
waarborgen. Haar oorsprong ligt in het Brabantse platteland. 
Mr. L.A. Branderhorst, bestuurslid van de Maatschappij van welstand zal de Maatschappij van 
Welstand vertegenwoordigen in de Raad van Toezicht. 
Ir. M. van Alphen, directeur van de Maatschappij van Welstand zal participeren in het CSC Beraad. 
 
5.2 NPV, Nederlandse Patiënten Vereniging 
Ing. J. van der Ham, NPV bestuurslid, zal zitting nemen in de Raad van Toezicht van het CSC, terwijl 
NPV directeur dr. Ruth Seldenrijk zal deelnemen aan het CSC Beraad.  
 
5.3 IKV Pax Christi 
Jan Gruiters, directeur van IKV Pax Christi, zal zitting nemen in de Raad van Toezicht van het CSC, 
terwijl Edwin Ruigrok en Piet Halma zullen deelnemen aan het CSC Beraad. 
 
In 2012 beëindigen 2 organisaties hun lidmaatschap van het CSC 
5.4 ForumC 
5.5 SIEN 
 

6.  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 vergadert op 7 maart en op 29 augustus 2012. De Raad keurt de balans en de 
staat van baten en lasten goed en déchargeert het bestuur. 
De Raad bespreekt uitvoerig de voortgang van het CSC Traject 2016 in het bijzonder over de 
financiering en instelling van een CSC Centrum voor Onderzoek, Training en Advies (COTA), 
uiteindelijk resulterend in onvoldoende draagvlak voor een COTA.  
Op het CSC traject naar 2016 worden daarom nu andere stappen gezet. 
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7.  Bestuur  
Het bestuur wordt benoemd uit het midden van de Raad van Toezicht en telt maximaal zeven leden.  
In 2012 benoemt de Raad van Toezicht Jaap Jongejan, directeur van het SBI tot bestuurlid van de 
stichting Christelijk-Sociaal Congres. 
De samenstelling van het bestuur ultimo 2012 is als volgt:  
Leden: 
Herman Kaiser    (Onafhankelijk voorzitter),  
Jan-Willem van den Braak (Vereniging VNO- NCW, penningmeester),  
Annemarie Hinten - Nooijen (Tilburg University - Academic Forum), 
Jaap Jongejan   (SBI) 
Wim Kuiper   (Besturenraad, lid) 
Jaap Smit   (CNV, vice voorzitter), 
Vacature   (Reliëf, lid), 
Adviserende leden: 
Jos van Gennip    (Voorzitter Socires) 
Jan Jacob van Dijk   (Bijzonder hoogleraar Christelijk Sociaal Denken aan de VU) 
Pieter Kohnen   (VKMO) 
Harrie van der Molen  (CSJC) ( tot 19 december 2012) 
Robert Heij   (CSJC) (vanaf 19 december 2012) 
 
Secretariaat 
Sedert 8 november 2007 is Wim Eikelboom secretaris van het CSC. 
 
Het bestuur vergadert in 2012 acht keer. Bestuurlijke onderwerpen zijn onder meer: 

 Vaststelling van het meerjarenbeleidkader 

 Voorbereiding debat en congres 

 Vernieuwing van de website www.christelijksociaalcongres.nl 

 Het opstarten van het project CSC Amsterdam 2016 
 

Representatie en bezoeken 
Het bestuur ontvangt geregeld uitnodiging 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 Aller Heiligenberaad en bij het 
Prinjesdagontbijt en bij de interkerkelijke Prinsjesdagbijeenkomst. 
CSC voorzitter Herman Kaiser heeft zitting in het Comité van Aanbeveling van het  Congres 'Geloof in 
Zorg!' dat op 11 oktober 2011 georganiseerd wordt door de Stichting Christen in  de 
Gezondheidszorg. 
Herman Kaiser geeft ook in 2012 uitvoering aan zijn toezegging enkele CSC lid-organisaties te 
bezoeken. 
 

8.  CSC beraad 
Het CSC beraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de werkorganisaties van de aangesloten 
stichtingen. In het CSC beraad wordt informatie vanuit en door de aangesloten organisaties 
uitgewisseld en wordt een voor de organisaties relevant thema ingeleid en besproken. 
Het CSC beraad levert een concrete en wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming van het jaarthema 
en de uitwerking daarvan in verschillende bijeenkomsten. 
Het CSC beraad levert ook leden voor de Congrescommissie.  
Bestuurslid  Wim Kuiper  is voorzitter van het stafberaad. 
In het voorjaar valt de bijeenkomst van het stafberaad samen met het voorjaarsdebat. 
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9.  Europees CSC Platform 
Ter ondersteuning en verbreding van de Europese Sociale Week is in 2011 de webstek www.esw-
sse.org gelanceerd als sociale webstek, waarop twee discussieplatforms aanwezig zijn, één  voor de 
beleidsmakers en andere betrokkenen in Europese (christelijk) maatschappelijke organisaties, en één 
voor de  “werkvloer”, waar personen die in organisaties werken kunnen discussiëren over wat 
“Europa” in hun werk betekent.  De sociale webstek is gekoppeld aan een groep op LinkedIn met 
dezelfde doelstelling. 
Daarnaast is er de webstek www.esw5.eu waarop specifiek informatie overde 5de Europese Sociale 
Week wordt gegeven. 
In de loop van 2012 is de datum van de 5de ESW verplaatst naar 23-25 januari 2014. Verder is het 
thema van de 5de ESW nog niet definitief vastgesteld. 
Sociale media werken als er inhoud is en er iets staat te gebeuren. Vanaf het moment in maart 2013 
dat naar verwachting het thema van de 5de ESW in meer detail beschreven is, zal die thematiek via de 
webstekken worden weggezet en zullen de platforms zich verder ontwikkelen.  
Voorshands is de situatie dat de platforms zich nog niet goed hebben kunnen doorontwikkelen. 
Vanuit Socires is wel intensief gewerkt aan het uitwerken van een relevante thematiek voor de 5de 
ESW. Daarbij blijkt steeds weer dat er binnen Europa grote verschllen zijn in hoe men de eigen aard 
van het christelijk-sociaal denken waardeerd en aanvoelt. Daarin de juiste weg te vinden, kost tijd, 
maar is belangrijk om op weg naar de 5de ESW een goede discussie en verbinding met Europese 
organisaties te kunnen beginnen. 
 
 

10.  Website  
De stichting onderhoudt een eigen website, beheerd door Hans Groen: 
www.christelijksociaalcongres.nl. Hierop is informatie over CSC te vinden, maar ook over de 
aangesloten organisaties (met weblink). Congresinformatie en ook de digitale versie van 
congresinleidingen staat op de website. 
Er is een wekelijks column en de site is bedoeld als  een debatfunctie.  
 
Overzicht gebruik www.christelijksociaalcongres.nl 
Bijgaand treft u het overzicht aan van het gebruik van de website over 2010 en 2011.  
 
 2012 2011 2010 
Januari  829 996 1129 
Februari 929 905 1005 
Maart 786 994 1204 
April  955 627 819 
Mei  747 870 698 
Juni 1200 1527 1138 
Juli  895 1242 1276 
Augustus  2614 3800 3267 
September 911 989 1351 
Oktober  780 788 1079 
November  575 747 1282 
December  549 657 985 
Totaal 11770 14142 15233 

 
 
 

http://www.esw-sse.org/
http://www.esw-sse.org/
http://www.esw5.eu/
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Meest populaire pagina’s 
  2012 2011 2010   

1. Column 2854 3073 2464   

2. Organisaties 2691 2911 3562   

3. Webstek van de Stichting CSC 2565 3254 3677   

4. Congres 1656 2298 2004   

5. Stichting 649 747 830   

 
Het totale bezoek loopt sinds 2010 terug; de column handhaaft zich relatief en is nu de 
meest bezochte pagina. 
 
De 10 meest gelezen columns in 2012: 
 

1. /column.php?id=34 
Hazenlip / Groen 

219 

3.* /column.php?id=19 
Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan / Van der Molen 

141 

4. /column.php?id=113 
Mensbeeld / Smit 

122 

5. /column.php?id=103 
Radicale midden / Van der Molen 

93 

6. /column.php?id=125 
De week van de hoop / Van Gennip 

74 

7. /column.php?id=102 
CDA, christelijk-sociaal of niet? / Kuiper 

63 

8. /column.php?id=105 
Wie dit leest is gek / Hazenbosch 

61 

9. /column.php?id=120 
Het gevecht met Leviathan / Van Gennip 

57 

10. /column.php?id=126 
Een kanteling / Kaiser 

52 

 
 
Top 9 vanaf het begin, 1 december 2010 
 

 Page Pageviews 

2.* /column.php?id=34 
Hazenlip / Groen 

317 

3. /column.php?id=79 
Christelijk is aanstootgevend/ Kuiper 

314 

4. /column.php?id=19 
Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan / Van der Molen 

228 

5. /column.php?id=38 
Verworven rechten / Smit 

200 
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6. /column.php?id=113 
Mensbeeld / Smit 

122 

7. /column.php?id=49 
Trage Vragen / Schaafsma 

115 

8. /column.php?id=103 
Radicale midden / Van der Molen 

93 

9. /column.php?id=76 
Zichtbaar en hoorbaar / Van Gennip 

90 

10. /column.php?id=125 
De week van de hoop / Van Gennip 

74 

 
*) In beide overzichten wordt de ontbrekende positie ingenomen door de algemene pagina van de column. Ik 
heb  nog niet alle situaties kunnen afvangen waarin het menu systeem naar de algemene pagina verwijst. De 
onnauwkeurigheid die hier gevolg van is, wordt gelijkelijk over de nieuwe column van die week verspreid, en 
heeft daardoor geen invloed op de rangorde.  

 
 

11.  Financiën 2012 in het kort 
Het Christelijk-Sociaal Congres kent in 2012 een begroting ter grootte van ca € 100.000,--. 
De aangesloten organisaties betalen naar draagkracht een jaarlijkse bijdrage van € 1.250,--,  
€ 2.500,-- of  € 5.000,--.  
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12. Overzicht van bij het CSC aangesloten organisaties en vertegenwoordigers per 31 
december 2012 
Bestuur: 
Onafhankelijk voorzitter    Drs. H.J. Kaiser 
VNO-NCW      Mr. J.W. van den Braak, penningmeester 
Tilburg University     Mevr. dr. J.M. Hinten - Nooijen 
SBI       Dhr. J. Jongejan 
Besturenraad      Dr. W. Kuiper 
CNV       Dhr. J. Smit  
Reliëf       vacant 
 
Adviseurs: 
CSJC       Dhr. R. Heij 
Leerstoel Christelijk Sociaal denken, VU   Prof. dr. J.J. van Dijk 
Socires       Mr. J.J.A.M. van Gennip 
VKMO       Drs. P.M.J.J. Kohnen 
 

Raad van Toezicht: 
Adelbert Vereniging     Dr.Ing. L. van Doorn 
Aob/CVHO      Drs. H. Willigenburg 
Aob/St. Bonaventura     Dhr. W. van Dijk 
Besturenraad      zie bestuur 
Christennetwerk/ gmv     Dhr. W.Sneep 
Christelijke Hogeschool Ede    Drs. H. Oevermans 
CNV       zie bestuur 
Cordaid       Dhr. R. Grotenhuis 
EO       Dhr. J. Kooij 
EvangelischeAlliantie     Ds. J.C. Wessels 
Hogeschool in Holland     Dhr. D. Terpstra 
ICCO       Dhr. M. Verweij 
KASKI       Dhr. T. Bernts 
Leger des Heils      Dhr. C. Vader 
MKB-Nederland     Dhr. A. Oegema 
LTO       vacature 
NCRV       Dhr. H.M.I.  Abbenhuis 
Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)   Dhr. C.J. Visser 
Oikocredit Nederland     Mevr. S. de Jong 
Ouders & Coo      Drs. W. van Katwijk 
Passage      Mevr. I. van der Mast - Veenendaal 
PCOB       Dhr. K.I. van Splunder 
Prisma       Prof. dr. ir. H. Jochemsen 
Protestante Theologische Universiteit   Dr. H. C. van der Sar 
Radboud Universiteit Nijmegen    vacature 
Reliëf       zie bestuur 
SBI       zie bestuur 
Skanfonds      Mevr. drs. W.M.E. Teune - Kasbergen 
SKIN       Drs. P.G. The  
Stichting Christen in de Gezondheidszorg, 
Congres Geloof in Zorg     mr. A.A. Kars  
Stichting Exodus     Drs. J.D.W. Eerbeek 
Stichting GIDSnetwerk     Dhr. S. Uyland 



 13 

Stichting Philadelphia Zorg    Mevr. G. Prins 
Stichting Present     Dhr. M.J. de Jong 
Stichting Rotterdam     Ds. G.F. Hooijer 
Stichting ter Bevordering Chr. Pers in Nederland Dhr. M.N.G. Kool 
Stichting Thomas More     Dr. M.J. van der Net 
Stichting voor Christelijke Filosofie    Drs. A. Berger 
Unie NZV      Drs. R.J. Rijnbende 
Universiteit van Tilburg     zie bestuur 
VNO-NCW      zie bestuur 
Vereniging VU/Windesheim    Mevr. drs. I.R. Vunderink 
YMCA       Mr. drs. C. Bremmer 
Youth for Christ      Drs. E. van de Kam 
 

CSC beraad 
Aob/CVHO      Mevr. C. de Bruyn 
Aob/St. Bonaventura     Dhr. W. van Dijk 
Besturenraad      Dhr. D. den Bakker 
CNV (bonden) 
ACOM-CNV      Dhr. J. Klejan  
ACP       Dhr. G. van de Kamp  
CNV Dienstenbond     Dhr. D. Swagerman 
CNV Kostersbond     Dhr. H. Kamerling 
CNV Kunstenbond     Dhr. L. La Rivière 
CNV Onderwijsbond     vacature 
CNV Publiek zaak     Dhr. E. de Macker 
CNV Vakmensen     Dhr. A. van Wijngaarden 
       Mevr. I. Oostveen - Roepers 
CNV Vakcentrale     Dhr. P. Hazenbosch 
CNV Jongeren      Dhr. IJ. Muilwijk 
 
Christennetwerk GMV     Dhr. N. Rook en  
       dhr. M. van Eerde 
Christelijke Hogeschool Ede    Dhr. B. Godschalk en  
       drs. H.Oevermans 
Cordaid       Dhr. P. Kuijper 
EO       Mevr. A. van de Kerk - van Stek 
EvangelischeAlliantie     Ds. J. Wessels 
Hogeschool in Holland     Drs. C. de Raadt 
ICCO       Dhr. M. Verweij 
VKMO / Katholiek Netwerk    Drs. P.M.J.J. Kohnen 
KASKI       Dhr. T. Bernts 
Leger des Heils      Dhr. R. Timmer 
MKB-Nederland     Mr. M. van Mierlo 
LTO       vacant 
NCRV       vacant 
Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)   vacant 
Ouders & Coo      Dhr. W. van Katwijk  
Oikocredit Nederland     Dhr. O. Albrecht 
Passage      Mevr, drs. C. Ludikhuize 
PCOB       Mevr. E. Hekstra 
Prisma       vacant 
Protestante Theologische Universiteit   vacant  
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Radboud Universiteit Nijmegen    vacature 
Reliëf       Drs. T. Tromp 
SBI        Drs. B. de Velde Harsehorst 
       Drs. W. Oolbekkink 
Skanfonds      Mevr. drs. H. Hulsebosch 
SKIN       Dhr. A. Hayali 
Socires       Dhr. C. van Beuningen 
Stichting Exodus     Drs. C.J.C. Timmer 
       Dhr. R. van der Sleen 
Stichting GIDSnetwerk     Drs. S. Uyland 
Stichting Philadelphia Zorg    vacant 
Stichting Present      Dhr. T. Zeldenrust 
Stichting ter Bevordering Chr. Pers in Nederland vacant 
Stichting voor Christelijke Filosofie    Mevr. drs. H.J. van de Streek 
Unie NZV      Dhr. R. Rijnbende 
VNO-NCW      Drs. H. Klamer 
Vrije Universiteit     vacant 
YMCA       vacant 
Youth for Christ      Drs. E. van de Kam 
 

12. Bijzondere relaties 
Het Christelijk-Sociaal Congres onderhoudt bijzondere relaties met: 

 Socires, waarvan mr. J.J.A.M. van Gennip adviserend lid van het CSC bestuur is. 

 Het VKMO en Katholiek Netwerk, namens welke drs. P.M.J.J. Kohnen optreedt als    
adviserend lid van het CSC-bestuur.  

 Het Christelijk-Sociaal Jongeren Congres, namens welke de heer R. Heij optreedt als 
adviserend lid van het CSC-bestuur. 

 Het Christelijk-Sociaal Congres Rotterdam 
 

13.Secretariaat 
Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd onder verantwoordelijkheid van het SBI. 
Secretariële ondersteuning wordt verzorgd door Marjan Philippi.  
Wim Eikelboom is secretaris.  Tel. 0318 - 630686 
Mevrouw Adrie de Groot de financiële administratie. 
Het secretariaatsadres is: Stichting Christelijk-Sociaal Congres, p/a SBI training & advies, Postbus 69, 
3940 AB Doorn. 
E-mail: info.csc@sbi.nl  Telefoon: 0343-473333 ( Marjan Philippi.) 
Website: www.christelijksociaalcongres.nl 
 
 


