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BELEIDSPLAN STICHTING SOKA 2020-2024 AMSTERDAM 

  

1. Inleiding  

Het huidige beleidsplan heeft betrekking op de periode van 2020 tot en met 2024. Het beleid is 

gericht op continuering en versterking van de huidige activiteiten. Stichting SOKA – sociaal-

culturele en kunstactiviteiten – opgericht in 1983, zal zich ongewijzigd bezighouden met activiteiten 

die haar doelstelling ondersteunen, voornamelijk door het organiseren van bijeenkomsten, 

voordrachten en colloquia.  

De werving van de financiële middelen van de Stichting evenals het beheer en de besteding van 

deze middelen zullen niet ingrijpend worden gewijzigd. Communicatie van de activiteiten verloopt 

via de website www.soka.nl, de social media, waaronder het Youtube kanaal.  

Stichting SOKA beheert Conferentieoord Zonnewende, opgericht in 1988 en Studiecentrum 

Koperwiek, opgericht in 1983.  

Conferentieoord Zonnewende, te Moergestel, is een trefpunt voor cursussen, thema- en 

bezinningsweekenden, concerten en lezingen die bijdragen aan de rijkdom van het menselijke 

bestaan. Een beperkter aanbod aan activiteiten vindt plaats in de Koperwiek, te Maastricht. Beide 

panden zijn Rijksmonument.  

De sfeer in het conferentieoord wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door de verzorging 

vanuit Europrof (Europese Professionele Opleidingen). Voor het praktijkgerichte gedeelte van 

haar opleidingen heeft Europrof contact gezocht met Zonnewende. Stichting SOKA ondersteunt 

dit initiatief door Zonnewende als Leerbedrijf te laten functioneren.  

 

2. Implementeren van Coronamaatregelen 

a. Stichting Soka heeft een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld waarin rekening wordt gehouden 

met de maatregelen van de overheid (RIVM) om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen bij 

continuering van het jaarprogramma van de activiteiten. Na een volledig stilleggen van het 

activiteitenprogramma met ingang van 16 maart wordt dit per 1 juni hervat, met een beperkt aantal 

gasten. Bij geval van noodsituaties kan het crisisteam in actie komen.  

b. Stichting Soka maakt gebruik van het noodplan van de Overheid en de steunmaatregelen, zolang 

de openstelling beperkt is of opnieuw een beperking opgelegd krijgt en het aantal gasten gelimiteerd 

blijft.  

c. De komende 5 jaar staat – mede onder invloed van de coronacrisis – duurzaamheid hoog op de 

agenda. Een samenleving die alleen maar gericht is op groei en steeds meer consumptie staat 

nadrukkelijk ter discussie. Dit zal een terugkerend thema worden in het activiteitenprogramma: 

“Het is tijd om te kiezen voor wat belangrijk is, om te onderscheiden wat nodig is en wat niet.” 

Daarnaast heeft verduurzaming prioriteit bij de onderhoudswerkzaamheden. Stichting SOKA laat 

zich adviseren welke energie-bespaarmaatregelen genomen dienen te worden.  
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3. Activiteiten   

Stichting SOKA gaat door met het organiseren van de activiteiten, zolang de Coronamaatregelen 

van kracht zijn weliswaar in aangepaste vorm. De activiteiten bevorderen ontplooiing van cultureel- 

en maatschappelijke interesses en leveren een bijdrage aan de vorming van een visie op actuele 

onderwerpen.  

Competente professionals treffen elkaar en verdiepen zich in actuele maatschappelijke problemen 

die steeds complexer worden. Vanuit wetenschappelijk en ethisch oogpunt komen zij tot 

antwoorden en moreel verantwoorde beslissingen en kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan 

de ontwikkelingen in de maatschappij. Voor deze bijeenkomsten worden deskundigen uitgenodigd.  

De deelnemers aan de activiteiten van Stichting SOKA hechten aan momenten van reflectie. Zij 

zijn geïnteresseerd in andermans denkbeelden, redeneringen en zijn bereid eigen overtuigingen ter 

discussie te stellen. De deelnemers komen uit alle sectoren van de samenleving en komen graag 

met elkaar in contact.  

Stichting SOKA bereikt via een jaarlijks samengesteld programma van conferenties, symposia, 

studiedagen en seminars een gevarieerd publiek. 

Meer en meer organiseert stichting Soka symposia en lezingen op projectbasis. Deze werkwijze is 

dynamischer en vergemakkelijkt het om nieuwe mensen te betrekken bij de organisatie. Soka zoekt 

voor haar activiteiten aansluiting bij specifieke interesses van de deelnemers. 

De activiteiten die in Zonnewende plaatsvinden zijn op dit moment onderverdeeld in vijf 

verschillende rubrieken: Cultuur, Cure & Care, Gezin, Kunst en Muziek. De activiteiten sluiten aan 

bij thema’s die de samenleving raken, hebben veelal een maatschappelijk karakter en dragen bij aan 

een betere beroepscompetentie. 

Tijdens themaweekends en bezinningsdagen worden de kernvragen van het bestaan aan de orde 

gesteld. Zij zijn bedoeld als een stimulans om het geloof bewuster te beleven in de gewone 

omstandigheden van het leven. Ook zijn er cursussen met een specifiek onderwerp. Veelal hebben 

de thema’s te maken met persoonlijkheidsontwikkeling en zelfreflectie, vanuit een christelijke 

inspiratie. De godsdienstige activiteiten zijn toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei (een 

instelling van de Rooms Katholieke Kerk).  

Over deze activiteiten verschaft de website de nodige informatie. Jaarlijks worden alle activiteiten 

in het jaarverslag vastgelegd. Dit verslag wordt steeds gepubliceerd op de website.  

Soka werkt aan een groter aantal deelnemers per activiteit. Bekendmaking van de activiteiten in 

regio Brabant heeft prioriteit; daarom is het noodzakelijk om mensen bereid te vinden uit de 

omgeving van Zonnewende die mee willen werken aan de marketing van de activiteiten.  

 

4. Werving van gelden   

Voor de financiële middelen ter realisering van haar doelstellingen is Stichting SOKA sterk 

afhankelijk van giften. Dit zijn zowel incidentele giften als giften die voortvloeien uit notariële aktes, 

erfstellingen en mailingacties. Deze donaties worden voor het grootste deel verkregen uit het eigen 

netwerk en uit vrienden- en kennissenkring. Naast giften ontvangt SOKA huurinkomsten van 

Stichting Europrof.  
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Verder verkrijgt SOKA inkomsten uit activiteiten. De activiteiten zijn niet commercieel en worden 

zonder winstoogmerk georganiseerd. Inschrijfgeld is niet kostendekkend. Een deel van de giften 

wordt gebruikt om onkosten van de activiteiten te dekken, zoals bij seminars, concerten, 

gezinsdagen het geval is. Een deel van de giften wordt gebruikt ten behoeve van exploitatie.  

Het dagtarief (met overnachting) is in 2020 verhoogd tot € 75, - per dag. De regelmatige verhoging 

van het dagtarief kan voor sommige mensen een belemmering vormen om deel te nemen aan de 

activiteiten. Omdat het bestuur van mening is dat de dagprijs niet de reden kan zijn dat mensen 

niet deelnemen aan voornamelijk bezinningsdagen, verleent Soka met ingang van 2015 een beurs 

aan degenen die dat nodig hebben en kunnen zij tegen het studententarief deelnemen aan de 

activiteit. Recentelijk heeft SOKA een subsidie gekregen om deelname van jeugd en priesters aan 

activiteiten te stimuleren door een bijdrage in het dagtarief. 

Voorts heeft de stichting enkele renteloze leningen.  

De wervingskosten die de stichting maakt, zijn ten opzichte van het bedrag dat jaarlijks wordt 

ontvangen verwaarloosbaar. Kosten die gemaakt worden voor het werven van gelden zijn onkosten 

voor foldermateriaal t.b.v. donateurs, nieuwsbrief en portokosten. Deze kosten worden apart 

inzichtelijk gemaakt.  

De kosten van de reparatie van het dak werden betaald met leningen van particulieren, donaties en 

eigen kapitaal.  . Er is subsidie aangevraagd om de adviezen m.b.t. onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden uit het inspectierapport van Monumentenwacht stapsgewijs uit te kunnen 

voeren.  

  

5. Beheer van de gelden  

De aangetrokken gelden worden door Stichting SOKA op conventionele wijze beheerd. Er worden 

bankrekeningen aangehouden bij diverse te goeder naam en faam bekendstaande bankinstellingen.  

Het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de Stichting. Door middel van de 

aangetrokken gelden wordt Stichting SOKA in staat gesteld haar doelstelling te vervullen. Stichting 

SOKA oefent haar doelstelling op een zodanige manier uit, dat op de lange termijn geen structurele 

exploitatieoverschotten te verwachten zijn.  

 

6. Besteding van de gelden  

De gelden die door de Stichting zijn verworven worden besteed aan de activiteiten zoals uiteengezet 

in hoofdstuk 2 en voor het onderhoud van Zonnewende en haar park. Zoals hiervoor aangegeven 

vervult Stichting SOKA haar doelstelling op een zodanige manier dat er geen structurele 

exploitatieoverschotten worden verwacht. Stichting SOKA verwacht derhalve geen duurzaam 

overtollige liquiditeiten; mocht dit wel het geval zijn dan zal het batig liquidatiesaldo zoveel mogelijk 

worden besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.  

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoedingen, noch vacatiegelden.  
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7. Privacybeleid  

De AVG is in mei 2016 in werking getreden. SOKA volgt de regels van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG).   

Stichting Soka bewaart de persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten niet langer dan 

nodig is en alleen voor het doel waarvoor men ze heeft gegeven. Deelnemerslijsten 

van activiteiten, die overgedragen dienen te worden aan de accountant, bevatten alleen namen en 

bedragen voor het verblijf. Stichting Soka zal de gegevens niet doorgeven aan derden.   

Men kan contact opnemen met secretariaat Soka om te vragen welke gegevens de stichting heeft. 

Zo nodig kan men vragen om aanpassing of verwijdering van die gegevens. 

 

8. Nawoord  

Het doel van dit beleidsplan is inzicht te geven in de activiteiten van Stichting SOKA alsmede in 

het werven, beheer en besteden van de financiële middelen van de Stichting.  

Zoals uit het beleidsplan blijkt, worden voor de komende jaren geen grote wijzigingen verwacht in 

het beleid of de activiteiten van Stichting SOKA.  

  

  

Amsterdam, 30 mei 2020  


