Doorn 13 juni 2022
Bestuursverslag 2021 van de Stichting CSC
1. Voorwoord Bestuursverslag
Beste lezer,
Tijdens het congres van 2021 gaf Josine Westerbeek Huitink, na 8 jaar voorzitterschap van het CSC
het stokje over. Ik was op 15 april 2021 al benoemd door de Raad van Toezicht maar mocht tijdens
het Congres het voorzitterschap overnemen.
Dat is een eer. Zoals ik al zei tijdens dat het jaarcongres, ooit stond ik hier als student het congres toe
te spreken. Heel bijzonder om nu voorzitter te zijn van de Stichting die het CSC organiseert.
Beste Josine, ook op deze wijze een woord van dank voor al jouw inspanningen, je goede zorgen en
het op de kaart zetten van het CSC.
Het lijkt wel of je ieder jaarverslag kan beginnen met ’het was een bewogen jaar’ Het tweede Corona
jaar. De samenleving die hunkert naar verbinding. We zien hoe kwetsbaar we zijn en wellicht
onderschatten we het ‘gewoon in contact zijn met elkaar’. Het computerscherm kan geen verbinding
maken met de ziel. Daar mist iets.
Het is dan ook des te belangrijker dat het CSC juist zorgt voor die verbinding. Verbinding vanuit ons
geloof, vanuit onze ziel. Verbonden via ons voorjaarberaad, ons congres en najaarsberaad. Maar
vooral verbonden zijn als door het christelijk sociaal denken geïnspireerde mensen en organisaties.
We zijn er voor elkaar. We zien de kwetsbaarheid om ons heen. We hebben elkaar nodig.
In 2021 stond het congres in het teken van Radicaal Inclusief. Het voorjaarsberaad was daarvoor
georganiseerd als aanloop voor dit bijzondere thema. In het najaarsberaad hebben we ons gebogen
over Radicale Internationale Solidariteit .
In een bestuur met veel nieuwkomers zijn we druk bezig geweest met de CSC bijeenkomsten.
We zijn daarbij enigszins gehandicapt door het uitvallen van ons secretaris. Maar samen vervangen
we haar en hopen op een spoedig herstel
Na mijn komst is ook de discussie over de rol van het CSC in de toekomst opgestart die we in het
najaar van 2022 in de Raad van Toezicht uitgebreid voeren.
We staan waar we staan… maar kunnen we meer? Willen we daar meer in investeren? En vooral is er
ook behoefte aan meer…?
Voor mij een frisse start, met een energiek bestuur op naar 2022 en verder.

Een hartelijke groet,
Ruth Peetoom
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2. Activiteiten 2021
Het CSC Voorjaarsberaad 2021 was een groot succes met een ongeëvenaarde opkomst van 148
online deelnemers, en een bijzonder boeiende inhoud.
“Overal wordt de dreiging gezien van groeiende segregatie tussen groepen in de samenleving. Er zijn
talloze pogingen om deze dreiging het hoofd te bieden, met name via het onderwijs: van
burgerschapsonderwijs tot de inzet op Passend Onderwijs voor ieder kind. Maar je kunt je afvragen
of de eerste stap niet wordt overgeslagen: de stap die iedereen onvoorwaardelijk als lid van de
samenleving accepteert.

Inclusiviteit is geen product, maar een uitgangspunt. Erik Borgman heeft ons duidelijk gemaakt dat
de traditie van Katholiek Sociaal Denken in deze richting wijst, en niet in de richting van
toelatingseisen.
CSC Congres 2021
Met 150 deelnemers was het CSC 2021 op landgoed Zonheuvel van het SBI in Doorn zeer goed
bezocht. Het werd een prachtig congres met veel hoogtepunten en een zeer afwisselend programma.
Wetenschap over wat een inclusieve samenleving van ons vraagt, inspirerende verhalen uit eigen
ervaring, kritische woorden in ‘spoken word’ en column, creatieve actie in woord, muziek, beeld en
gebaar, live muziek en zang. Nog meer inspirerende sprekers en gesprekken op de donderdag en een
prachtige slotsom met inhoud, beeld en muziek.
Radicaal inclusief
De samenleving bestaat uit wat wij zijn, niet uit wat wij willen zijn.’ Menselijke waardigheid ontleen je
niet aan wat je bereikt hebt of verdiend. Respect voor je waardigheid ontvang je omdat je een uniek
mens bent. Je kunt daarom niet tegen mensen zeggen: je moet eerst door deze hoepel springen
voordat je respect verdient, of mee mag doen aan onze samenleving. (Erik Borgman CSC
Voorjaarsberaad 2021).
Talloze voorbeelden tonen aan dat dit wel is wat we doen. Om erbij te horen moet je in onze
maatschappij van jongs af aan door vele hoepels springen: een hoge Cito-score, een sportief, slank en
jong uiterlijk, een volbracht inburgeringsexamen, een actuele online presence, een CV zonder
onverklaarde gaten. Wie niet door de hoepel kan of wil springen, voelt zich al gauw onmachtig,
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buitengesloten. Mensen haken ontmoedigd af, en op de lange duur verliezen we onze flexibiliteit en
veelkleurigheid. Hoeveel ruimte zijn we bereid elkaar te geven?
Op de website staat een mooi filmverslag van het congres.
Bijzonder was ook het afscheid van Voorzitter Josine Westerbeek Huitink en de eerste toespraak van
de nieuwe voorzitter Ruth Peetoom
Beide voorzitter kregen o.a. het boek CSC en SBI in de tijd uitgereikt. Een boek met herinneringen en
bespiegelen over de geschiedenis van CSC en SBI

Najaarsberaad
Het najaarsberaad van 25 november 2021 ging over Radicale Internationale Solidariteit. Opnieuw
Online.
Klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde (29) hield een pleidooi voor radicale internationale
solidariteit en de noodzaak tot actie
Rozemarijn van ’t Einde (29) is theoloog, criminoloog én activist voor het klimaat. Ze werd net die
week gearresteerd tijdens een demonstratie tegen PFZW die 2,4 miljard belegt in fossiele
brandstoffen. Ook is zij initiatiefnemer van de Klimaatwake, een 24/7 durende wake bij het Catshuis
tijdens de kabinetsformatie. Uit het Trouw-interview met Rozemarijn van t Einde: ‘Zoals wij omgaan
met de aarde is een dikke middelvinger naar God’/
De online bezoekers zijn met haar in debat gegaan. Met het uitgangspunt: Niets is meer ver van ons
bed. Bij alles wat we doen klinkt de vraag door ‘wat betekent dit voor de menselijke samenleving
wereldwijd, voor onze aarde?’ Niemand is daarbij machteloos. Dus hoe kunt u op uw plek, en ieder
van ons bijdragen aan zoiets groots?
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3. Aandachtspunten voor de toekomst
Het CSC is een organisatie die vooral drijft op vrijwilligers werk van de aangesloten organisaties.
Het CSC ziet het aantal leden niet toenemen, is vrijstabiel in het aantal leden. Wel is er regelmatig
een gesprek over de hoogte van de contributie
Hoe blijven we onze leden bereiken, hoe bereiken we de samenleving. Waar besteden we ons
vermogen aan

4. Financieel beleid
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. Het bestuur
streeft ernaar de uitgaven voor de bedrijfsvoering tot een minimum te beperken.
De stichting CSC had in 2021 net als in voorgaande jaren inkomsten uit contributie en congrestickets.
In 2021 werd geen subsidie aangevraagd. Tegelijk waren de jaarinkomsten niet toereikend om de
doelstelling te realiseren. De CSC subsidie van 6000 euro voor 2021 werd daarom toegekend aan het
CSC-congres 2021, ook in verband met het afscheid van Josine Westerbeek Huitink
Voor verdere informatie zie het financieel jaarverslag 2021
5. Het CSC bestuur
De voorzitter van het CSC wordt in functie benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht heeft op 15 april 2021 unaniem besloten Ruth Peetoom te benoemen als voorzitter van het
CSC voor de komende vier jaar. 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 de mogelijkheid tot herbenoeming en kunnen
geschorst en ontslagen worden door de Raad van Toezicht (statuten).
Het CSC bestuur wordt gevormd door:
Ruth Peetoom
onafhankelijk Voorzitter
Linda van Beek
VNO NCW
Mark Buck
Verus
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Henk Prins
Jan Pieter Daems
Ronald van Steden
Jaap Jongejan

Reliëf
CNV, Penningmeester
VU
SBI

Het CSC bestuur kwam in 2021 vijf keer (fysiek of online) bijeen voor een vergadering.
Vergaderonderwerpen van het bestuur waren in 2021 onder meer:
Besluiten over vorm en logistiek van congres 2021, afstemming met congrescommissie over de
invulling.
Voorbereiding voorjaarsberaad en najaarsberaad
Voorbereiding aanstelling nieuwe voorzitter
Begroting 2022, congresbegroting, jaarverslag en jaarcijfers 2021
De leden van het bestuur hadden in 2021 diverse nevenfuncties. Deze zijn niet in strijd met de
doelstellingen van het CSC.
6. Beloningsbeleid bestuur, Raad van Toezicht en beleidsbepalers
De onafhankelijke voorzitter ontvangt een vergoeding van <10K per jaar. Bestuursleden kunnen hun
onkosten declareren.
Raad van Toezichtleden en de Voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangen geen
onkostenvergoeding
7. Ambtelijk Secretaris
Sinds 1-1-2019 is Mandy Jacobs de ambtelijk secretaris van het CSC. De secretaris is geen bestuurslid
maar zit vanuit haar functie bij de bestuursvergaderingen. De voorzitter en de secretaris overleggen
regelmatig in online of fysieke werkoverleggen, via e-mail en telefoon. (nb sinds nov. 2021 is Mandy
ziek, haar taken worden voorlopig verdeeld)
8. 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 vertegenwoordigers van elke bij het CSC aangesloten organisatie. De 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).
Op 15 april 2021 heeft de Raad van Toezicht Ruth Peetoom unaniem benoemd als nieuwe voorzitter
van het CSC.
Henriëtte Hulsebosch is voorzitter van de CSC Raad van Toezicht sinds 12-04-2018 en herbenoemd
tot 04-2022.
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