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Ook voor het WI stond 2021 in het teken van de voortdurende lockdown als 

gevolg van de Corona pandemie. Het WI heeft in 2021 desondanks het werk 

voortgezet, want het was actueler dan ooit om onze christelijk sociale visie te 

blijven verdiepen en actualiseren. Uiteraard betekende dat ook: onze 

werkwijze actualiseren richting hybride werken. 

Onze onlinebijeenkomsten waren ontmoetingsmomenten die extra waardevol 

waren, vanwege de inhoud en verbinding die we konden maken, zoals de 

avond over populisme. De Groenlezing kon live plaatsvinden en dat paste bij 

het onderwerp dat zo actueel was na de toeslagenaffaire: 'Barmhartig 

bestuur'.

We zijn dankbaar voor het relevante werk wat we mochten doen en de zegen 

die wij daarbij ervaren, samen en dankzij de steun van onze donateurs en 

denkers.

april 2022

Emile van Velsen, directeur a.i.

Wouter de Jong, voorzitter 
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Organisatie

Het werk van het WI is mensenwerk. Het Instituut is dankbaar voor zovelen die hun 

tijd, energie en denktalent willen verbinden aan ons werk. 

In het bijzonder noemen we dit jaar de namen van Ruben van de Belt en Dico Baars. 

Het afgelopen jaar hebben zij zich, naast hun werk en gemeenteraadswerk voor de 

ChristenUnie, ingezet als coördinatoren van ons fellows-talentenprogramma.

Bestuur

Het bestuur van het WI wordt gevormd door het Curatorium. Het Curatorschap is 

een onbezoldigde functie. Het Curatorium vergaderde in 2021 zes maal. 

De samenstelling van het Curatorium was in 2021 als volgt:

• Wouter de Jong (voorzitter), associate partner Necker van Naem

• Esther Paul-Jonker (vicevoorzitter), inspecteur hoger onderwijs Onderwijsinspectie

• Wilhelm Kolkman (penningmeester), subsurface manager Shell 

• Arianne de Blaeij, environmental economist RIVM (tot maart 2021)

• Wim Dekker, lector Informele Netwerken & Laatmoderniteit CHE

• Albert van der Horst, hoofd algemeen economisch beleid Ministerie VWS

• Mentko Nap, docent Staatsrecht Rijksuniversiteit Groningen (tot mei 2021)

• Gerrit Oosterhuis, advocaat Houthoff Buruma

Adviseurs Curatorium:

• Namens Tweede Kamerfractie: 

Eppo Bruins (tot maart 2021)

Pieter Grinwis (vanaf maart 2021)

• Namens de Eerste Kamerfractie: Maarten Verkerk

• Namens de Bestuurdersvereniging: 

Jolanda de Heer-Verweij (tot oktober 2021)

Michel Klein (vanaf oktober 2021)

• Annemarie Foppen, namens jongerenorganisatie Perspectief
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Team

Het team kende in 2021 de volgende medewerkers:

•  Wouter Beekers, directeur

•  Veerle Boersma, communicatiemedewerker (vanaf december 2021)

•  Jan Hoogland, hoofdredacteur Groen (vanaf maart 2021)

•  Mirjam Kosten, wetenschappelijk medewerker

•  Lambert Pasterkamp, wetenschappelijk medewerker

•  Robert van Putten, wetenschappelijk medewerker

•  Greet Schuurman, communicatieadviseur

•  Laurens Wijmenga, wetenschappelijk medewerker

Voor het Thijmgenootschap verzorgde Robert van Bundel een bundel. Deze 

verscheen in december 2021 onder de titel De jacht naar rust. Het tegoed van het 

christendom. 

Aart Deddens verricht op opdrachtbasis eindredactioneel werk voor Groen en 

andere publicaties.

Het WI kende in 2021 twee stagiaires: Juliëtte van de Beld, masterstudent 

Communicatie, Beleid en Management aan de Universiteit Utrecht, gaf een brede 

bijdrage aan de communicatiewerkzaakheden van het WI. Esther Ganesh, student 

Philosophy, Politics and Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam, werkte 

mee met de bezinning van Laurens Wijmenga over welvaartsverdeling.

Aan het einde van het jaar lieten zowel directeur Wouter Beekers en 

communicatieadviseur Greet Schuurman weten een volgende stap te gaan maken in 

hun loopbaan. Zij waren beiden tot en met februari 2022 in dienst van het WI, na een 

lange, betrokken en productieve periode. Het WI is hun dankbaar voor deze inzet.

Redactie tijdschrift Groen

In 2021 bestond de redactie van Groen uit de volgende leden:

• Esther Paul-Jonker, voorzitter redactie

• Addy Plieger, vanuit de Bestuurdersvereniging

• Steven Datema, vanuit Tweede Kamerfractie

• Reinier Koppelaar, programmamanager ministerie VWS

• Robert van Putten, vanuit het WI

Tot maart trad Mirjam Kosten op als eindredacteur. Zij werd opgevolgd door Jan 

Hoogland, die in maart werd benoemd. Met zijn benoeming ging de redactie over tot 

een model waarbij Jan Hoogland hoofdredacteur is en Esther Paul, voorzitter van de 

redactie.
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Donateurs

Het WI kan als wetenschappelijk bureau van een relatief kleine partij veel werk 

verzetten dankzij de bijzondere steun van een grote groep donateurs. Een jaarlijkse 

wervingsactie leverde wederom veel nieuwe donateurs op. Deze wervingsacties 

blijken ook ieder jaar nodig vanwege natuurlijk verloop in het donateursbestand.

2020 2021

Donateurs per 1 jan. 4.011 3.877

Bij 46 230

Af 183 190

Donateurs per 31 dec. 3.874 3.917

BV-leden 800 746

Totaal 4.674 4.663
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Bezinning

Het WI werkt aan een meerjarenprogramma onder de titel: ‘tussen hoop en vrees; 

recht doen in tijden van globalisering’. We belichten vraagstukken die met het proces 

van globalisering verbonden zijn. En zoeken, vanuit 

christelijk-politieke waarden, naar antwoorden, in de

Nederlandse politiek en samenleving. In 2021 stond 

het thema migratie centraal. Tevens werden studies 

voorbereid over klimaat en over welvaartsverdeling.

Meer informatie: wi.christenunie.nl/globalisering

Democratisch gesprek

Globalisering komt met ingrijpende 

veranderingsprocessen, en we debatteren daarover 

intensief met elkaar. Helaas is van een echte 

democratisch dialoog soms vaak nauwelijks sprake. 

In deze gepolariseerde tijd zoeken we naar een 

democratisch perspectief.

• Lambert Pasterkamp en Madelon Grant, Een goed 

verhaal over democratie

Migratie

Migratie biedt kansen voor ontmoeting, maar kan ook als een bedreiging worden 

gezien voor gemeenschapsvorming. In twee essay pleitte het WI voor gastvrije 

gemeenschappen. 

• Laurens Wijmenga, Een goed verhaal over arbeidsmigratie.

• Laurens Wijmenga, Rechtvaardige orde. Een goed verhaal over de oorzaken van 

migratie.

Corona

Sinds 2020 geeft een wereldwijde pandemie aanleiding voor veel gesprek over 

globalisering en de verschillende verantwoordelijkheden tussen overheden en 

burgers. Op verzoek van de ChristenUnie wilde het WI deze discussie verdiepen 

vanuit christelijk-sociaal perspectief:

• Jolanda Kluin, Gerben Lassche, Aart Nederveen en Geertjan Zuijdwegt, 

Vertrouwen in het volk. Een goed verhaal over de pandemie.
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Groen

Groen is het tijdschrift van het WI en de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. 

Het verschijnt in een oplage van ca. 5.000 

exemplaren en wordt toegestuurd aan de BV-

leden en donateurs van het WI. In 

samenwerking met de BV, zoekt het WI naar 

een verdiepend, politiek actueel en praktisch 

relevant tijdschrift.

Themanummers

• Kunstmatige intelligentie. Computer says no

(maart)

Themanummer over kunstmatige intelligentie, 

over de kansen die nieuwe technologie met zich 

meebrengt, maar ook de ethische en sociale 

dilemma’s.

• Wankele wereld. Het multilateraal bestel (juni) 

Themanummer over multilaterale samenwerking en christelijk-sociale perspectieven 

over kansen 

en dilemma’s daarbij.

• Droogte. Een sluipmoordenaar (september)

Themanummer over de problematiek van droogte.

Welke oorzaken zijn er aan te wijzen, welke aanpak en perspectieven zien we vanuit

de praktijk en de politiek?

• Christelijk-sociaal. Samen recht doen (december)

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) verscheen een 

themanummer christelijk-sociaal, dat aansloot bij de campagneleuze ‘samen recht 

doen’. Het nummer beschrijft rode lijnen van de christelijk-sociale denktraditie en de 

uitdagingen voor christelijk-sociale politiek in de eenentwintigste eeuw.
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Groenlezing

In Mr. G. Groen van Prinstererlezing nodigt het WI jaarlijks een prominente spreker 

om een perspectief te schetsen voor de christelijke politiek. De Groenlezing 2021 

vond plaats in oktober, in de Utrechtse Gertrudiskapel, en werd uitgesproken door 

dr. Eppo Bruins.

Dr. Eppo Bruins is natuurkundige en momenteel zelfstandig adviseur in 

wetenschaps- en innovatiemanagement. Hij was eerder Tweede Kamerlid voor de 

ChristenUnie, en hoofdredacteur van DenkWijzer, het toenmalige blad van het 

Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.

Zijn lezing kreeg de titel Barmhartig bestuur. Bruins ging in op de discussie over de 

bestuurscultuur, en vroeg aandacht voor een brede maatschappelijke cultuur van 

prestige en afrekenen. Hij pleitte voor meer aandacht voor praktische werken van 

barmhartigheid als basis voor een andere cultuur in zowel de samenleving en de 

politiek.

De lezing werd goed bezocht. Dagblad Trouw interviewde Bruins over zijn lezing. In 

het Nederlands Dagblad en in het Reformatorisch Dagblad werd de lezing in 

verkorte vorm afgedrukt.
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Artikelen 

Op eigen initiatief of op uitnodiging schrijven medewerkers van het WI met grote 

regelmaat artikelen en essays.

Uitgelicht

Op verschillende momenten opinieerden medewerkers rondom hun essays. Zo 

schreef Laurens Wijmenga over het Syrisiche conflict in De Volkskrant (4 juli). 

Lambert Pasterkamp schreef met Maaike Harmsen een opinieartikel over ‘groene 

idealen’ in de lokale politiek (Nederlands Dagblad 7 december).

Ook de expertise van medewerkers was aanleiding tot uitnodigingen voor het 

aanleveren van artikelen, zoals Robert van Putten over ‘goed bestuur in onzekere 

tijden’ (Tijdschrift voor Religie, Recht & Beleid) en Wouter Beekers over de 

‘coöperatieve samenleving (Christen Democratische Verkenningen).

Maandagmiddagcolumns

Het WI wil bijdragen aan een debatcultuur die het christelijk-politieke denken 

verdiept en vernieuwt. Wekelijks publiceert het instituut wekelijks een  

‘maandagmiddagcolumn’ van gastauteurs op de website. 

Vanaf het voorjaar werd een nieuwe opzet gevolgd, waarbij auteurs werden gezocht 

bij vooraf bepaalde onderwerpen. Spraakmakende columns waren “Kiezen voor 

kernenergie is groen-realisme” van Jan Steven Eilander, “Voor een zelfstandige 

krijgsmacht” van Henk Valk, “De Maatwerkillusie” van Ruben Ros en “Welke prijs 

voor coalitiedeelname” van Wouter-Jan de Graaf.
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Bijeenkomsten

In 2021 vonden de meeste bijeenkomsten in digitale vorm plaats.

Bijeenkomsten

In februari vond een digitaal debat plaats onder de titel ‘Het debat ontspoort’, naar 

inleiding van een essay over dit thema.

In samenwerking met Sallux en de Economic Summit organiseerde het WI een 

symposium over migratie: ‘Thinking beyond Moria’.

In juni vond een mini-symposium plaats over ‘ontspannen samenleven’, naar 

aanleiding van het werk van Robert van Putten over het thema rust.

In juli vond een digitaal ‘migratiecongres’ plaats, met Tweede Kamerlid Don Ceder, 

waarin drie essays van het WI over migratie werden besproken en in deelsessies 

gezocht werd naar concrete toepassing ervan.

Het WI organiseerde vier gespreksbijeenkomsten waarin we zochten naar een 

christelijk-sociale visie op coronabeleid.

Met de Bestuurdersvereniging organiseerde het WI een debatavond over de omgang 

met (lokaal) populisme.

Gastoptredens

Door het jaar heen werden medewerkers van het WI geregeld uitgenodigd voor 

gastoptredens in fysieke of digitale gesprekken en bijeenkomsten. Het WI wordt met 

grote regelmaat verzocht inleidingen te verzorgen voor studentenverenigingen.

De promotieonderzoeken van Wouter Beekers en Robert van Putten (respectievelijk 

over volkshuisvesting en maakbaarheid) geven daarnaast aanleiding tot veel 

uitnodigingen voor inhoudelijk gesprek. Zo mocht Van Putten optreden als spreker 

bij een Comenius leergang over loslaten. Beekers werd gevraagd een 

openingslezing te verzorgen bij de jaarlijkse Studiedagen Sociale Huisvesting.
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Opleiding

Ook in ons opleidingsaanbod moesten wij reageren op de lockdown en 

overschakelen op digitale vormen.

Fellows

Samen met het Opleidingscentrum en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren,

organiseert het WI een fellows-talentenprogramma over de traditie en actualiteit van 

het christelijk-sociaal denken. Coördinatoren in 2021 waren Ruben van der Belt en 

Dico Baars.

Masterclass

Het Opleidingscentrum organiseert jaarlijks een Masterclass Christelijk-Sociaal 

Denken en Doen. Het WI dacht inhoudelijk mee bij de invulling, verzorgde een 

openingsavond, adviseerde cursisten, en jureerde bij de afsluitende avond.

De Leeskamer

Vanwege beperkte mogelijkheden tot scholing en vorming nam het WI het initiatief 

tot een digitale ‘Leeskamer’. Via social media (#deleeskamer) bespraken we 

verschillende werken en vond steeds een afrondend (video)gesprek plaats:

• ‘Het parlement van de dingen’ over klimaatverandering en politiek.

• ‘De stille verovering’ over de opkomst van China.

• ‘Machiavelli’s lef’ over politieke lessen voor een nieuwe bestuurscultuur.
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Samenwerking 

Het WI hecht bijzonder aan samenwerking met geledingen van de ChristenUnie: via 

vaste overlegmomenten en door in te spelen op vragen en kansen.

Landelijk Bestuur / partijbureau

De directeur van het WI is vaste adviseur van het Landelijk Bestuur, tijdens zijn 

maandelijkse vergaderingen. Maandelijks vindt overleg plaats tussen de directeur 

van het WI en het partijbureau. De WI-directeur was adviseur van de 

verkiezingsprogrammacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Het WI heeft veelvuldig overleg met het partijbureau, bijvoorbeeld rondom de 

organisatie van opleidingen (fellowcursus christelijk-sociaal denken, masterclass 

christelijk-sociaal doen). Het WI mocht de inhoud ontwerpen voor het 

opleidingsprogramma voor nieuwe raadsleden (Hart van de ChristenUnie).

Naar aanleiding van een motie van de leden op het partijcongres van januari 2021 

verzocht het LB het WI het gesprek over het coronabeleid te faciliteren en verdiepen. 

Daartoe publiceerde het WI een essay en organiseerde een expertmeeting met 

Carla Dik (25 jan.), een podcast met Maarten Verkerk (26 april) en twee gesprekken 

met Gert-Jan Segers (26 april en 31 mei). Op 17 april organiseerde het WI een 

deelsessie voor het digitale partijcongres, waarbij Gert-Jan Segers in gesprek ging 

met prof.dr. Jolanda Kluin en prof.dr. Stefan Paas.

Op dit partijcongres namen de leden een nieuwe motie aan, waarbij zij de partij 

opriepen om een christelijk-sociale visie op digitalisering uit te werken. Het LB 

verzocht het WI zorg te dragen voor de ontwikkeling van deze visie. In overleg met 

het LB stelde het WI een werkgroep in onder voorzitterschap van dr. Michel Klein, 

namens het WI neemt Mirjam Kosten deel aan de werkgroep.

Bestuurdersvereniging ChristenUnie

De Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie (BV) en het WI geven gezamenlijk 

het blad Groen uit. Met regelmaat overleggen de coördinator van de BV met de 

directeur van het WI en aanspreekpunt Laurens Wijmenga.

Gezamenlijk organiseerden het WI en de BV twee gespreksmomenten. De eerste 

was een inspiratieavond over de betekenis van rust voor de politiek. Aanleiding was 

het werk van Robert van Putten voor het Thijmgenootschap.

Het tweede gespreksmoment betrof een debatavond over (lokaal) populisme. In 

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen achtten zij het belangrijker om 

dilemma’s in de campagne en formaties bespreekbaar te maken. Het was een 

goede avond met waardevolle gesprekken.
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Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Met regelmaat vindt overleg plaats met de Tweede Kamerfractie. De directeur van 

het WI en aanspreekpunt Mirjam Kosten bezoeken in de regel twee maal per maand 

een fractieoverleg.

Samenwerking vond in het bijzonder plaats rondom het coronabeleid. Het WI 

organiseerde verschillende verdiepingssessie in samenwerking met de fractie (zie 

hierboven).

Daarnaast mocht het WI adviserend optreden rondom de formatie. Met name het 

thema wonen was een onderwerp van overleg.

Eerste Kamer

Voor het WI is de Eerste Kamerfractie een natuurlijke gesprekspartner, in het zoeken 

van reflectie op de politiek. De directeur van het WI en aanspreekpunt Robert van 

Putten bezochten eenmaal de vergadering van de senaatsfractie.

Er was regelmatig overleg met senator Maarten Verkerk rondom het coronadebat. 

Het WI mocht inhoudelijk en redactioneel meedenken bij publicaties vanuit de Eerste 

Kamer rondom dit thema.

PerspectieF ChristenUnie Jongeren

Regelmatig is er informeel contact tussen het WI, PerspectieF en de denktank van 

PerspectieF. Naast de WI-directeur werd Jan Hoogland aangewezen als 

aanspreekpunt.

De gezamenlijke organisatie van de fellowscursus kreeg een nieuwe impuls. Het WI 

is verheugd dat PerspectieF zoekt naar een actieve inhoudelijke bijdrage aan deze 

cursus.

Voor een debatavond van PerspectieF over de internationale politiek van de 

ChristenUnie trad Lambert Pasterkamp op als referent.

Internationaal 

In een tijd van globale verbondenheid is het internationale perspectief voor het WI 

van belang. Er zijn goede contacten met de fractie in het Europese Parlement. 

Aanspreekpunt bij het WI is Lambert Pasterkamp.

Het WI is geassocieerd lid van de European Christian Political Movement (ECPM). In 

2021 werkte het WI samen met de Europese partij ECPM en FICDD (Foundation for 

International Christian Democratic Development) in de Engelse vertaling van de 

beginselverklaring van de ChristenUnie. Deze werd in maart 2021 gepubliceerd. Ook 

werd samen een bijeenkomst georganiseerd over migratiebeleid (zie 

bijeenkomsten).

Om inhoudelijke redenen besloot het WI het lidmaatschap op te zeggen van Sallux, 

het wetenschappelijk bureau dat verbonden is aan de ECPM (European Christian 

Political Movement). Het instituut bezint zich op nieuwe vormen van verbondenheid

met Europese denktanks. 
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Contacten wetenschappelijke bureaus

Met regelmaat heeft het WI contact met de denktanks van andere politieke partijen. 

Een concrete aanleiding in 2021 was de verdere discussie over extra financiering 

aan politieke partijen en wel of niet oormerken van die gelden voor de jongeren en 

wetenschappelijke bureau’s. Met andere WI-directeuren sprak Wouter Beekers 

hierover met Radio1 en De Groene Amsterdammer, die hierover een uitgebreide 

reportage verzorgden.
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Communicatie

Voor het WI is deelname aan het maatschappelijke debat belangrijk. In 2021 misten 

we wederom vaak fysieke mogelijkheden om het gesprek aan te gaan en zochten 

we naar digitale alternatieven waar dat kon.

Uitgelicht

Naast de studies en de Groenlezing waren er een aantal thema’s die veel aandacht 

kregen. Zo waren de Tweede Kamerverkiezingen aanleiding tot uitnodigingen voor 

interviews en podcasts. Verder bleef het coronadebat aandacht vragen. Wouter 

Beekers gaf daarover een interview in NRC Handelsblad. Een interview met Robert 

van Putten, ‘De crisis is een les in traagheid’, vulde op 27 november de voorpagina 

van dagblad Trouw.

Podcast ‘een goed verhaal’

In verbinding met onze essayserie ‘een goed verhaal over’, namen we het initiatief 

tot een serie podcasts. De gesprekken werden live uitgezonden met beeld, en er 

was ruimte voor inbreng van luisteraars via video en chats. In 2021 vonden twee 

afleveringen plaats. De eerste aflevering (met Frank Bosman en Mirjam Bikker) was 

– met oog op de Tweede Kamerverkiezingen – gericht op het idee van christelijke 

politiek. In de tweede aflevingering (met Maarten Verkerk en Geertjan Zuijdwegt) 

stond het coronabeleid centraal.
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Communicatie in cijfers

2020 2021

Eigen publicaties (boeken / essays) 3 4

Afleveringen Groen 4 4

Artikelen, opinies, columns ca. 15 ca 15

Gastcolumns wi.christenunie ca. 40 ca 40

(Fysieke) bijeenkomsten 3 2

Video’s & podcasts 9 3

Digitale meetings 7 8

Gastoptredens 17 17

Interviews en berichten krant/radio/tv 24 12

Abonnees YouTube 60 110

Volgers LinkedIn 470 640

Volgers Facebook 830 840

Volgers Twitter 1.720 1.900

Email-adressenbestand 5.050 6.200

Oplage Groen 5.200 5.200
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Balans per 31 december 2021

ACTIVA PASSIVA

€ € € € € € € €

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

Materiële vaste activa 4.632 12.658 Algemene reserve 218.096 249.668

Immateriële vaste activa 519 1.480       

5.151 14.138 218.096 249.668

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 523 1.053 Overige schulden

Crediteuren 1.379 19.664

Belastingen 8.521 9.382

Vorderingen Reserve vakantiegeld- en dagen 14.217 11.650

Debiteuren 68 0 Reserve eindejaarsuitkering 2.033 1.691

Rijkssubsidie 48.113 47.601 Vooruitontvangen bedragen 3.200 1.875

Overige vorderingen 29 2.476 Overige schulden 1.021 14.882

48.210 50.077 30.371 59.144

Liquide middelen 194.583 243.545

248.467 308.812 248.467 308.812

31-12-202031-12-2021 31-12-2020 31-12-2021
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Staat van Baten en lasten 2021

Expl. 2021 Begr. 2021 Expl. 2020 Expl. 2021 Begr. 2021 Expl. 2020

€ € € € € €

BATEN LASTEN

Giften en donaties 155.490      157.000       156.100       Personeelskosten 362.476       396.175       365.253       

Rijkssubsidie 206.282      202.851       202.372       Doorbelasting partijbureau (KVGR) 59.743         60.275         54.663         

Bijdrage ChristenUnie 28.000        28.000         28.000         Projecten 17.945         56.500         33.488         

Extra gelden ChristenUnie nav. Motie Jetten 80.149        80.149         41.820         Studieblad Groen 68.213         64.000         63.120         

Bijdrage Bestuurders 28.224        28.440         28.440         Donateursactie 9.003 5.000 20 

Bijdrage BV studieblad Groen 14.000        14.000         14.000         Studiekosten 2.673 7.250 1.019 

Overige opbrengsten 3.310 1.540 5.374 Huisstijl en promotiekosten 500 1.500 1.679 

Verkopen 366 527 456 Accountantskosten 6.958 4.000 3.630 

Abonnementen 495 493 513 Overige adviseurs 6.699 - - 

Rentebaten - - 14 Kantoorkosten 3.583 4.300 4.329 

Kosten curatorium 1.111 1.000 26 

Afschrijvingskosten 8.986 - 2.085 

516.316      513.000       477.088       547.889       600.000       529.312       

Onttrekking reserves Mutatie reserves

Onttrekking bestemmingsreserve - - - Algemene Reserve 31.572-         87.000-         52.224-         

- - - 31.572-         87.000-         52.224-         

Totaal Generaal 516.316      513.000       477.088       516.316       513.000       477.088       
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TOELICHTING ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING

Algemeen

Materiële en Immateriële vaste activa

Voorraden boeken

Vorderingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Lasten

Tenaamstelling: Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, de 'Mr. G. Groen van Prinstererstichting', 

KvK 32084387. Het WI is gevestigd op de Johan van Oldenbarneveltlaan 46 3818 HB te Amersfoort. 

Rechtsvorm: Stichting. Website: https://wi.christenunie.nl/

Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen 

geamortiseerde kostprijs.

De voorraden worden gewaardeerd op inkoopprijs. Voor incourante voorraden is een bedrag gecorrigeerd 

op de voorraden.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering 

voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de 

afschrijvingen. En indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden op 

lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte economische levensduur van de activa.

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen 

C1 kleine-organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

De baten betreffen de over het boekjaar toegekende subsidie en gefactureerde contributie opbrengsten. 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.

Handelsdebiteuren worden gewaardeerd op basis van nominale waarde minus een voorziening voor 

oninbaarheid. Deze voorziening wordt individueel bepaald.

De vorderingen wegens contributies, abonnementen en donaties zijn gesteld op de te ontvangen gelden 

van leden, abonnees en donateurs, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening is 

individueel bepaald.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Winsten worden verantwoord als 

ze zijn gerealiseerd, verliezen als ze voorzienbaar zijn. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vaste Activa

Materiële Vaste Activa

Verbouwingen & verhuizing - 1.013 

Inventaris 651 2.006 

Hardware 3.982 9.639 

4.632 12.658 

Immateriële Vaste Activa

Software 519 1.480 

5.151 14.138 

Voorraden

Cadeaubonnen 60 60 

Boeken en publicaties 463 993 

523 1.053 

Subsidie

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 29 2.462 

Rekeningcourant ChristenUnie - - 

Rente SNS Bank en Rabobank - 14 

29 2.476 

Liquide middelen

Kas 502 492 

Rabobank rekening-courant 14.080 10.675 

Rabobank spaarrekening 80.000 130.000 

SNS Bank meersparen 100.000 102.377 

194.583 243.545 

De nog te ontvangen subsidie over 2021 is als vordering opgenomen op de balans.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 249.668 301.892 

Resultaat (tekort) 31.572- 52.224- 

Saldo per 31 december 218.096 249.668 

Overige kortlopende schulden

Accountantscontrole - 2.178 

Rekeningcourant ChristenUnie 603 12.595 

Bankkosten o.a. 418 109 

1.021 14.882 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De Mr. G. Groen van Prinsterer stichting is overeengekomen met de Bestuurdersvereniging, dat voor de 

leden van de Bestuurdersvereniging een bijdrage wordt betaald van € 36 per jaar. Daarnaast betaalt de 

Bestuurdersvereniging jaarlijks een bijdrage van € 14.000 inzake vergoeding voor de kosten van Groen.

De Mr. G. Groen van Prinsterer stichting maakt kosten voor haar wetenschappelijke projecten. De 

ChristenUnie draagt hier aan bij (in lijn met haar eigen statutaire doelstelling) middels een donatie over het 

jaar 2021 van € 28.000. Voor 2022 wordt eveneens een bedrag van € 28.000 verwacht. 

De stichting heeft een overeenkomst gesloten met de ChristenUnie tot verrekening van voor gemene 

rekening gemaakte kosten alsmede een Koepelovereenkomst. De stichting heeft zich verplicht tot het 

betalen van € 59.743 in 2021. Voor 2022 is een bedrag van € 69.887 begroot. In deze overeenkomst is 

mede begrepen de contributie-inning en de volledige financiële en ledenadministratie. Eveneens wordt een 

evenredig deel van de huur-, huisvestings-, en bureaukosten doorbelast.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ €

BATEN

Giften en donaties

Donateursbijdrage boekjaar 155.490       154.100 

Giften - 2.000 

155.490       156.100 

Rijkssubsidie

Ontvangen subsidie 158.681       154.771 

Nog te ontvangen subsidie boekjaar 47.601         47.601 

206.282       202.372 

Subsidie ministerie BZK

LASTEN

Personeelskosten

Lonen en salarissen 269.628       265.475 

Vakantiegeld/vakantiedagen 20.833         17.635 

Onkostenvergoeding 1.775 3.100 

Sociale lasten 43.074         46.752 

Pensioenlasten 15.061         14.165 

Kosten vrije ruimte 2.855 1.743 

Reiskosten 3.783 4.161 

WIA verzekering 3.806 2.355 

Ontvangen uitkeringen ziektewet/Uwv/verzekeraar - 10.633- 

Heidagen 899 4.422 

Jubilea en geschenken 320 227 

Overige personeelskosten (inleen ZZP-er) - 15.850 

362.476       365.253 

Het gemiddeld aantal medewerkers (FTE) over het boekjaar: 4,3 4,5 

Exclusief stagiaire.

Jaarlijks ontvangt de stichting subsidie op basis van de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP). De subsidie 

wordt toegekend in de vorm van (a) een bedrag per zetel in de Tweede Kamer, (b) een basisbedrag. In februari 

van het jaar wordt een voorschot van 80% van het maxima aan te vragen bedrag uitgekeerd en in november van 

het volgend jaar volgt de afrekening. De subsdie wordt toegekend aan wetenschappelijk instituten die door een 

politieke partij zijn aangewezen. De vereniging ChristenUnie heeft de Mr. G. Groen van Prinstererstichting 

aangewezen als haar Wetenschappelijk Instituut in de zin van de WFPP.

In boekjaar 2021 is er (behalve de bijdragen van ChristenUnie en Bestuurdersvereniging) geen gever geweest 

van wie bijdragen zijn ontvangen van in totaal € 4.500 of meer.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Kantoorkosten

Drukwerk 1.144 1.737 

Bankkosten 1.777 1.619 

Kantinekosten 641 753 

Overige kantoorkosten 20 221 

3.583 4.329 

Projecten

Kosten congres / huiskamergesprekken - 3.303 

Wereldchristendom - 7.481 

Groen van Prinstererlezing 5.541 9.721 

Migratie 1.136 608 

Debatevents 564 584 

Podcast 6.237 9.647 

Fellows 3.989 2.142 

Overigen 477 - 

17.945         33.488 

Studieblad Groen

Drukkosten 32.572         34.863 

Portokosten 13.466         11.722 

Opmaak en overige kosten 22.175         16.535 

68.213         63.120 

Studiekosten

Studiekosten 873 - 

Kosten externe bijeenkomsten 220 - 

Boeken 357 151 

Abonnementen 1.223 868 

2.673 1.019 

Huisstijl en promotiekosten

Huisstijl (vernieuwing website) en advertentiekosten - 1.179 

Giften & sponsoring 500 500 

500 1.679 
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Vastgesteld door het Curatorium dd.   -    -2022, te

Ir. W.H. Kolkman MBA (secretaris, penningmeester)

Dr. W.H. Dekker Dr. A. van der Horst

Mr. G. Oosterhuis Dr. E. Paul - Jonker

Adviseurs curatorium: 

Dhr. P.A. Grinwis, namens de Tweede Kamerfractie

Mevr. A. Foppen Msc, MA - namens PerspectieF

Dhr. M.C.A. Klein, namens de Bestuurdersvereniging

Prof. Dr. M.J. Verkerk, namens de Eerste Kamerfractie
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Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie 

Postbus 439 

3800 AK  AMERSFOORT 

 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

 

Aan: het bestuur van Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, Wetenschappelijk Instituut van de 

ChristenUnie gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 17 tot en met 32 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, Wetenschappelijk 

Instituut van de ChristenUnie per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in 

Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 248.467; 

2. de staat van baten en lasten over 2021 met een resultaat van € 31.572 (tekort); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie zoals 

vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine 

organisaties-zonder-winststreven’ is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met  

RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 

de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 

op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 28 juni 2022. 

 

WITh accountants B.V. 

W.G. Oosterom MSc RA 

 

 

 

Bijlagen  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 van Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, 

Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie 

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

− het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

− het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

− het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

− het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

− het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

− het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

 




