Regeling Bijdrage ontwikkelingskosten activiteiten ten behoeve van het CSC
Het bestuur van het CSC heeft in de bestuursvergadering van 11 april 2017 bij de bespreking van de
jaarcijfers stilgestaan bij het eigen vermogen van de stichting. In de jaren voorafgaand aan het
jubileumcongres is de lidorganisaties een extra bijdrage in de contributie gevraagd en na het congres
blijkt dat het CSC eigenlijk best een ruim vermogen heeft. Het bestuur heeft een aantal opties
besproken over de hoogte van het eigen vermogen en heeft besloten dat het eigen vermogen lager
kan zijn dan het nu het geval is. Daarbij is gekeken wat er gedaan kan worden met de additionele
middelen.
In de bestuursvergadering van 6 juni 2017 is besloten is om, door middel van een tijdelijke regeling,
aangesloten organisaties een tweede persoon gratis deelname aan het congres aan te bieden.
Tevens is besloten garant te staan voor een regeling om jongeren een goedkoper deelnamebedrag te
bieden, hoewel het mooi zou zijn als daar een subsidiegever voor te vinden zou zijn.
Tevens is besloten om gezamenlijke activiteiten van aangesloten organisaties, die onder de vlag van
het CSC worden georganiseerd, mede mogelijk te maken. Hiervoor is de komende 10 jaren (20182027) € 60.000 beschikbaar, wat inhoudt één of meerdere activiteiten van gezamenlijk ongeveer
€ 6000 per jaar. Het bestuur zal de komende tien jaar jaarlijks dit bedrag toekennen, dat kan worden
aangevraagd door de aangesloten organisaties.

Richtlijnen:
1. Ieder jaar stelt het bestuur een bijdrage van ongeveer €6.000 beschikbaar voor één of meer
activiteiten, die door twee of meer aangesloten organisaties gezamenlijk worden
georganiseerd rond het verdiepen van het denken rond het christelijk sociaal denken en
handelen.
2. Deze activiteit wordt uitgevoerd door de aangesloten organisaties onder de vlag van het
Christelijk Sociaal Congres.
3. Aangesloten organisaties, die gezamenlijk een aanvraag doen, dienen de vraag in te dienen
vóór 1 november in enig jaar, ten behoeve van het daaropvolgende jaar.
4. Het bestuur dient voor 1 januari te besluiten over de toekenning van het bedrag.
5. Het bestuur dient tenminste één uitgave uit het fonds te doen voor enig jaar.
6. Het moet bij de aanvraag gaan om projecten die zowel voor individuele aangesloten
organisaties, als voor het gehele CSC zelf interessant zijn en betrekking hebben op het
christelijk sociaal denken en handelen.

7. Van alle aangesloten organisaties, is tenminste één vertegenwoordiger welkom op de
activiteit.
8. Het bestuur maakt ieder jaar in april bekend dat de aanvraag voor het daaropvolgende jaar
kan worden ingediend voor 1 november.
9. Alle aangesloten organisaties kunnen namens twee of meer aangesloten organisaties
aanvragen indienen voor het fonds.
10. Als het aanvragen betreft van aangesloten organisaties die lid zijn van het bestuur, dan
wordt het betreffend bestuurslid geacht zich te onthouden van stemmen bij de
besluitvorming.
11. Bij toegekende aanvragen verplicht de aanvrager om na aanloop een verslag (inhoudelijk en
financieel) aan te leveren bij het bestuur, tenminste binnen twee maanden na afronding van
de activiteit.
12. Na twee jaar zal het CSC bestuur deze regeling evalueren.

Deze regeling is vastgesteld in de CSC bestuursvergadering van 30 augustus 2017

