CSC Jaarverslag 2020

Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar
waarin Corona de hele wereld raakte. Het overviel ons,
de hele wereld moest wennen aan weinig tot geen
sociale contacten, thuis werken, het sluiten van winkels,
horeca, scholen en universiteiten etc. Onze samenleving
stond en staat nog steeds op zijn kop.
De zorg heeft een enorme inspanning geleverd. Toch was dat voor een groot aantal mensen niet
voldoende. Helaas hebben we van veel te veel mensen die getroffen werden door het Corona virus
afscheid moeten nemen. Dat is intens verdrietig.
En toch… naast al die beperkingen en aanpassingen in ons dagelijks leven waren er hoopvolle en
creatieve ontwikkelingen die mensen dichter bij elkaar brachten. Ontwikkelingen die goed aansluiten
bij ons christelijk-sociaal gedachtengoed. Het omkijken naar elkaar, de zorg voor de medemens, de
gemeenschapszin, het samen tot oplossingen komen en ga zo maar door.
Voor het CSC is het ook een jaar van aanpassen geweest. Het bestuur heeft elkaar bijna alleen online
ontmoet. De Raad van Toezicht in het voorjaar is niet bijeen geweest. De jaarstukken zijn schriftelijk
vastgesteld. Alles op verre afstand van elkaar. Dit was onwennig en onwenselijk, maar het kon helaas
niet anders. Het bestuur heeft daarop besloten het Congres, met inachtneming van de
coronamaatregelen, wel fysiek te laten plaatsvinden met mogelijkheid tot online deelname. En wat
was het een verademing om elkaar weer te zien en te spreken en weer live geïnspireerd te worden
door sprekers over het thema “Op zoek naar de samenleving van morgen”.
In het najaar zorgde de opleving van het virus voor meer beperkende maatregelen: we moesten weer
alles online organiseren. Zo werd de Raad van Toezicht in november via Zoom gehouden. Het daarop
aansluitend najaarsberaad had helaas bij aanvang een technisch mankement waardoor we flink later
begonnen. Tot mijn vreugde bracht bijna iedereen het geduld op om online te wachten tot we
konden starten. Het werd een levendig debat over het thema “Regaining Rijnland, op weg naar een
nieuw overlegmodel.”
De nieuwe vormen van communicatie zijn leerzaam, maar wat we toch het liefst willen is elkaar weer
fysiek kunnen ontmoeten en inspireren, ervaringen delen en vooral ook weer met elkaar in debat
gaan over thema’s die ons aan het hart gaan. We weten dat we ook in 2021 nog rekening moeten
houden met Corona. Laten we hopen dat onze samenleving langzaamaan weer opener wordt en de
maatregelen in de loop van het jaar verdwijnen, op weg naar het nieuwe normaal. Het nieuwe
normaal waarin we gewoon weer fysiek een Christelijk Sociaal Congres kunnen organiseren. Op 25 en
26 augustus 2021 hoop ik u allen weer te mogen ontmoeten.
Graag tot dan!
Josine Westerbeek-Huitink
Voorzitter CSC
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De stichting Christelijk-Sociaal Congres
De stichting Christelijk-Sociaal Congres is opgericht op 10 december 1996. Bij de statutenwijziging op
4 juli 2017 is de doelstelling opnieuw geformuleerd. Deze is verwoord in de missie en visie.
Onze missie en visie
Het Christelijk Sociaal Congres is een netwerk en krachtbron van en voor organisaties en mensen die
zich inzetten voor een goede samenleving vanuit christelijke inspiratie.
Het christelijk-sociaal denken komt voort uit de katholieke sociale leer en diverse protestantschristelijke bronnen, die beide 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.
Abraham Kuyper (foto) riep in dat jaar het eerste
Christelijk Sociaal Congres bijeen. 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. Het CSC staat midden in de
samenleving en hebben een open, op dialoog gerichte
houding. Samen vormen de aangesloten organisaties een bezielde, maatschappelijk-geëngageerde
beweging. Het landelijk netwerk CSC levert aan die beweging op tal van manieren een actieve
bijdrage.
Het CSC wil bijdragen aan de vitaliteit van de christelijk-sociale beweging en wil het christelijk-sociaal
gedachtegoed verbinden met actuele sociale kwesties. Ook wil zij de aangesloten organisaties
toerusten om aan het werk te zijn en blijven met de idealen van de christelijk-sociale beweging.
Daartoe heeft het bestuur in 2018 een regeling bijdrage ontwikkelingskosten activiteiten t.b.v. CSC in
het leven geroepen. Uit eigen middelen stelt de stichting CSC jaarlijks 6.000 euro beschikbaar voor
aangesloten organisaties die samenwerkingsprojecten opstarten rond het CS gedachtengoed.
Doelrealisatie en activiteiten
Uit de CSC missie kwamen voor 2020 de volgende geplande activiteiten voort: organiseren van een
jaarcongres, een voor- en najaarsberaad en toekennen van subsidie voor een samenwerkingsproject
van aangesloten leden. Daarnaast het informeren van leden via de website en nieuwsbrief. De
volgende activiteiten werden gerealiseerd:
•

Het jaarcongres met overnachting is omgezet in een eendaags congres in hybride vorm, waaraan
bijna 100 mensen live hebben deelgenomen en enkele tientallen deelnemers online het
middagprogramma hebben gevolgd.
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•
•
•

Vanwege de Corona lock down het in april geplande voorjaarsberaad niet kunnen plaatsvinden.
April was te vroeg om hiervoor een aangepaste vorm te organiseren.
Het najaarsberaad, een debat rond het Rijnlandmodel, heeft onder veel belangstelling online
plaatsgevonden.
De nieuwsbrief verscheen drie keer, bij de aankondiging van het congres, om terug te zien op het
congres en als CSC eindejaarsbrief.

Hybride CSC congres 2020
Het jaarlijks congres vormt hét trefpunt voor
bezinning, bemoediging, en inspiratie voor allen
die tot de christelijk-sociale beweging behoren en
zich betrokken weten. Ook is het congres een
instrument om via de media een veel breder
publiek te bereiken.
Al in januari 2020 – voor de uitbraak van Corona
– koos de congresorganisatie samen met
jongeren uit onze christelijke achterban als
congresthema ‘Op zoek naar de samenleving van
morgen’. De pandemie maakte dit thema
actueler dan ooit. De hele wereld, dus ook de
welvarende mensen in Westerse landen werden
geconfronteerd met hun kwetsbaarheid en met de beperkende maatregelen die erop volgden, met
immense gevolgen op vele gebieden, van economie, welvaart en welzijn, tot sociale interactie,
mentale en emotionele gezondheid. En een virus maakt geen onderscheid tussen rijk en arm, hoogof laagopgeleid, moslim of christen.
Met de steeds veranderende situatie zocht de
congrescommissie in de voorbereiding continu
naar mogelijkheden om het congres toch live te
organiseren, en zoveel mogelijk betrokkenen
inspiratie te kunnen bieden. In juni werd besloten
tot een live eendaags congres voor maximaal 100
deelnemers, met de mogelijkheid om aan het
middagprogramma ook ook deel te nemen.
Daarmee was het hybride congres geboren.
26 augustus 2020 was een spannende dag op Landgoed Zonheuvel. Voor het eerst na de Corona lock
down in maart was er weer een live congres mogelijk voor maximaal 100 aanwezigen op 1,5 meter.
Met veel voorzorgen van de congresorganisatie in samenwerking met Landgoed Zonheuvel bleek dat
heel goed te kunnen. Met bijna 100 deelnemers gingen we – op gepaste afstand en toch samen – op
zoek naar de samenleving van morgen: Hoe willen we dat onze samenleving met en na Corona vorm
krijgt? Welke oude en nieuwe zaken willen we in de toekomst behouden?
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De live deelnemers gingen hierover op 1.5 meter met elkaar in dialoog (foto).
Elkaar fysiek ontmoeten bleek een grote vreugde en verademing voor velen, zo bleek uit de vele een
op een gesprekken in de lunchpauze, waarbij iedereen ook heel trouw de aanwijzingen van
Zonheuvel medewerkers volgde om het geheel in veilig ruime banen te laten verlopen.
Vanaf 14 uur sloten tientallen mensen aan om via livestream deel te nemen. Via verschillende
camera’s volgden zij het programma en konden zij vragen stellen en meediscussiëren. Op het
programma stonden lezingen van Robert van Putten en Talitha Muusse. (foto’s)

Een moderator zorgde voor input van de online deelnemers en via autocue verschenen hun vragen
aan de dagvoorzitter. De Denktank van Jan Hoogland presenteerde intelligente bevindingen uit de
ochtendsessies. (foto’s)

CSC jaarverslag 2020

5

Politiek geëngageerde bestuursleden van Jong Management, CNV jong, CDJA en CU Perspectief
namen de deelnemers mee in hun dromen en wensen voor de toekomst. (foto). De zaal stelde

kritische vragen en deelde mee in het debat. Al met al een prachtige nieuwe vorm van Congres
beleven waarvan we – zeker ook op technisch gebied – voor de toekomst veel hebben geleerd.
Voorafgaand aan het Congres 2020 vroegen we onze aangesloten organisaties en een aantal
jongerengroepen welke initiatieven in Coronatijd hadden bijgedragen aan verbinding tussen mensen.
Ze vertelden het ons in een videoboodschap. De compilatie is terug te zien op via deze link: CSC Best
Practices in Coronatijd. Alles overziende en de geluiden van de deelnemers horende kunnen we
terugkijken op een geslaagd congres.
De congrescommissie bestond in 2020 uit Josine Westerbeek - Huitink (CSC- en congrescommissie
voorzitter), Jaap Jongejan (SBI, CSC bestuur), Wim Oolbekkink (SBI), Linda van Beek (VNO-NCW, CSC
bestuur), Jan Hoogland (VU), Sylvana Bal (CU perspectief), Jurijn Timon de Vos (Radboud universiteit),
Mandy Jacobs (secretaris CSC)

Online najaarsberaad 24 november: Sander Heijne en Jelle van Baardewijk in debat
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Voor- en najaarsberaad
Door de coronapandemie zag het bestuur helaas geen mogelijkheid om het Voorjaarsberaad 2020 te
laten doorgaan.
Op 24 november organiseerden Socires en VNO-NCW MKB in samenwerking met het CSC het
najaarsberaad. Dit jaar kreeg dit de vorm van een online debat voor ruim zestig deelnemers met als
titel ‘Regaining Rijnland, op weg naar een nieuw sociaal-economisch overlegmodel’.
Inleiders Sander Heijne en Jelle van Baardewijk (foto hierboven) gingen, na elk hun eigen kort betoog
over plussen en minnen van het Rijnland model, met elkaar in debat over dit maatschappelijk
overlegmodel. De verschillende invalshoeken van de sprekers maakten het een levendig debat waarin
zowel globale lijnen als concrete gevolgen van politieke keuzes aan bod kwamen.

Linda van Beek (VNO-NCW MKB) en Hans Bruning (Socires) legden hen de vragen voor die online
deelnemers via de chat stelden (foto’s). Ook konden mensen hun mening geven op vragen via de app
mentimeter. Zo kreeg het beraad een prachtige interactieve invulling. De deelnemers spraken van
een zeer inspirerende en waardevolle bijeenkomst.

Risico’s en onzekerheden voor het CSC
Belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee de organisatie wordt geconfronteerd:
•

•
•
•

Afname contributiebereidheid en/of mogelijkheden aan CSC door beperking van middelen bij
aangesloten maatschappelijke organisaties, door afname van ledentallen in een
individualiserend, seculariserend en vergrijzend land.
Afname van het aantal aangesloten organisaties door fusies
CSC organisatie is voor bestuur en activiteiten afhankelijk van inzet van vrijwilligers
CSC is gebonden aan convenant met SBI / landgoed Zonheuvel
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Financieel beleid
De stichting CSC had in 2020 net als in voorgaande jaren inkomsten uit contributie en congrestickets.
In 2020 werd geen subsidie aangevraagd. De jaarinkomsten waren niet toereikend om de doelstelling
te realiseren. De CSC subsidie van 6000 euro voor 2021 werd daarom toegekend aan het hybride CSC
congres 2020. Vanwege de aangepaste variant van het congres, zijn er ook minder kosten gemaakt.
We zien dat er ruim € 15.000 minder aan congresinkomsten is binnengekomen. Daar tegenover staat
dat er ook bijna € 30.000 minder kosten zijn gemaakt voor het congres.
Een tegenvaller in 2020 is de niet ontvangen contributie uit 2019, die in 2020 wordt verrekend. Het
gaat om € 2855,- niet ontvangen contributie, dit bedrag is terug te vinden onder ‘baten en lasten
voorgaande jaren’. In 2020 is er geen sprake geweest van leden die geen contributie hebben betaald.
Mocht dit in de toekomst wel weer vaker voorkomen, dan is het wellicht nodig een bedrag op te
nemen voor ‘dubieuze debiteuren’ en een aangescherpt beleid rondom wanbetaling. Omdat hier in
2020 geen sprake van is geweest, ziet het bestuur op dit moment geen noodzaak hier actie op te
ondernemen.
Contributie inkomsten vormen een belangrijke stabiele inkomstenfactor. Het blijft belangrijk om in te
zetten op ledenbinding en het vergroten van de aangesloten organisaties.
De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.
Inmiddels organiseert CSC ongeveer drie activiteiten per jaar die uit de beschikbare middelen
bekostigd worden. Daarnaast zijn de middelen benodigd voor de bedrijfsvoering. Deze gelden werden
gebruikt voor bekostiging van (onkosten)vergoeding voor de voorzitter en ambtelijk secretaris, de
ondersteuning vanuit SBI, PR en communicatiemiddelen als de website en de SBI filmstudio. Het
bestuur streeft ernaar de uitgaven voor de bedrijfsvoering tot een minimum te beperken.

Het CSC bestuur
De voorzitter van het CSC wordt in functie benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht
heeft op 11 april 2017 unaniem besloten de termijn van Josine Westerbeek als voorzitter te
verlengen. Haar termijn eindigt derhalve in april 2021. Zij zal afscheid nemen tijdens het congres in
augustus 2021. Alle overige bestuursleden worden benoemd uit het midden van de aangesloten
organisaties door de Raad van Toezicht op voordracht van het bestuur. Alle bestuurders worden
benoemd voor een periode van vier jaar met twee maal de mogelijkheid tot herbenoeming (totaal
drie termijnen) en kunnen geschorst en ontslagen worden door de raad van toezicht (statuten).
Het CSC bestuur wordt gevormd door:
o Josine Westerbeek-Huitink, onafhankelijk voorzitter sinds 29-08-20, treedt af 25-08-2021
o Jaap Jongejan sinds 29-08-2012, wordt herbenoemd 15-04- 2021
o Annemarie Hinten-Nooyen sinds 24-08-11, treedt af 25-08-2021
o Linda van Beek sinds 01-11-2019, benoemd tot 11-2023
o Mark Buck, sinds 01-11-2019, benoemd tot 11-2023
o Henk Prins, sinds 01-11-2019, benoemd tot 11-2023
o Anneke Westerlaken, penningmeester sinds 01-01-2020 benoemd tot 04-2024
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Het CSC bestuur kwam in 2020 vijf keer (fysiek of online) bijeen voor een vergadering, en vergaderde
op 24 november 2020 een keer met de raad van toezicht. In plaats van de gebruikelijke RvT
voorjaarsvergadering op 16 april werden via mail informatie en een aantal besluiten – onder meer
de jaarrekening 2019 - voorgelegd aan de raad van toezicht. Daarnaast werd via mail en telefoon
overleg gevoerd indien daar aanleiding toe was.
Vergaderonderwerpen van het bestuur waren in 2020 onder meer:
o
o
o

o

Besluiten over vorm en logistiek van congres 2020 in coronatijd, afstemming met
congrescommissie over de invulling
Begroting 2021, congresbegroting, jaarverslag en jaarcijfers 2020
CSC Ontwikkelfonds: deze regeling werd in mei geëvalueerd een aangepast met verhelderde
richtlijnen voor de aanvraag van een project en terugrapportage over het project en de
geboden meerwaarde door de subsidie. De aangepaste regeling vindt u op de CSC-site.
Voor 2020 werden voor de deadline vier subsidieaanvragen ingediend. Unaniem kende het
bestuur een subsidie van € 6000 toe aan het project van Verus en Reliëf: het aanpassen van
de lesmodule Zin in Zorg, een lespakket over zingeving bedoeld voor zorgmedewerkers.

De leden van het bestuur hadden in 2020 diverse nevenfuncties. Deze zijn niet in strijd met de
doelstellingen van het CSC.
Secretaris
Sinds 1-1-2019 is Mandy Jacobs de ambtelijk secretaris van het CSC. De secretaris is geen bestuurslid
maar zit vanuit haar functie de bestuursvergaderingen bij. De voorzitter en de secretaris overleggen
regelmatig in online of fysieke werkoverleggen, via e-mail en telefoon.

Raad van Toezicht
De raad van toezicht heeft de taak toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene
gang van zaken in de stichting, alsmede specifieke statutaire taken. De raad van toezicht wordt
gevormd door een vertegenwoordiger van elke bij het CSC aangesloten organisatie. De circa 45
leden van de raad van toezicht staan op de CSC website vermeld. De voorzitter van de raad van
toezicht wordt benoemd voor twee jaar, er is geen besluit over herbenoeming (besluit RvT 12 april
2018).
Henriëtte Hulsebosch is voorzitter van de CSC Raad van Toezicht sinds 12-04-2018 en herbenoemd
tot 04-2022. Haar nevenfuncties: directeur Kansfonds Nederland, lid RvT Adviescollege Curaçao,
penningmeester Algemene Loterij Nederland, secretaris st. Steunfonds t.b.v. het Katholiek Hoger
Onderwijs (Tilburg University), penningmeester Baeten Geven Fonds, lid bestuur United Way NL, lid
Curatorium SBI, lid RvC st. Adveniat, secretaris regio Rotterdam van het Heilig Graf van Jeruzalem.
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Communicatie met belanghebbenden
Voor communicatie worden website, Facebook en de CSC nieuwsbrief benut. Hierbij streven wij naar
het informeren en inspireren van bestuur en beleidsmakers van aangesloten organisaties over
ontwikkelingen, (online) lezingen en meetings rond het christelijk-sociaal denken.
De website en CSC Nieuwsbrief informeren de
doelgroep onder meer over de activiteiten die
worden georganiseerd. Over organisatorische
zaken als de halfjaarlijkse RvT vergaderingen
worden de aangesloten organisaties
geïnformeerd via e-mail.
Facebook wordt vooral ingezet voor het aankondigen
van CSC activiteiten in de aanloop naar een event.

Relaties
Het bestuur ontvangt geregeld uitnodigingen voor activiteiten van bij het CSC aangesloten
organisaties. Waar en wanneer mogelijk geeft het bestuur (online of live) acte de présence. CSC
voorzitter Josine Westerbeek-Huitink is vanuit haar functie lid van het bestuur van Stichting SBI
Prinsjesdagontbijt. Ook neemt zij als adviseur deel aan het voorzittersoverleg van het VKMO.
Het CSC onderhoudt een intensieve relatie met de Stichting SBI. Het SBI (Landgoed Zonheuvel) is het
“huis” van het CSC en SBI Beheer levert diensten aan het CSC waaronder het secretariaat en de
administratie.
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Begroting 2021

Financiën 2020 samenvatting

Realisatie

Begroting
2020

2020
Baten
Baten van deelnemers Congres
Baten van aangesloten organisaties
Baten van subsidie van dr. A. Kuyperfonds
Baten van subsidie van Woudschoten
Overige baten
Som van de baten
Lasten
Bestedingen aan de doelstelling
Congres 2020
Prinsjesdagontbijt 2020
Regeling Bijdrage Ontwikkelingskosten CSC
Jongerenkorting
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€

€

8.450
72.150
0
0
0
80.600

24.000
72.000
PM
PM
8.000
104.000

23.100
3.000

52.000
3.000
6.000
3.000
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Wervingskosten
Beheer en Administratie
Convenant tussen CSC en St. SBI
Beheer internetsite
Overige organisatiekosten
Baten en lasten voorgaande jaren
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo van Baten en Lasten

0

0

52.000
209
373

51.000
1.000

81.537

116.000

-937
-319
-1.256

-12.000
1.000
-11.000

2.855

Het secretariaat
Het secretariaat van de stichting wordt uitgevoerd door Marjan Philippi van het SBI onder
verantwoordelijkheid van de CSC-secretaris. Adrie de Groot voert de financiële administratie.
Postadres:

Stichting Christelijk-Sociaal Congres
p/a SBI Formaat
Postbus 69
3940 AB Doorn

Secretariaat
E-mail
Telefoon

Marjan Philippi (tot 31-8-2021)
info.csc@sbiformaat.nl
06 12 99 09 38

Ambtelijk secretaris
E-mail
Telefoon

Mandy Jacobs
secretaris.csc@sbiformaat.nl
06 33 71 48 30

Het bestuur dankt van harte alle vrijwilligers die geholpen hebben om de doelstelling van het CSC te
verwezenlijken.
Doorn, maart 2021
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