Beleidsplan Centrum voor Zelfbezinning (CvZ) 2016-2020
Visie
Zingeving is een noodzakelijk aspect van het menselijk functioneren, zowel individueel als in maatschappelijke
verbanden. De grote, van buitenaf opgelegde zingevingssystemen, zoals de geïnstitutionaliseerde religies ,
levensbeschouwingen en politieke bewegingen, voldoen echter niet in de toenemende behoefte van mensen aan een
individuele invulling daarvan. Die individuele invulling kan vooral gevonden worden in een betekenisvolle bezinning op
eigen levensverhaal en relativiteit, door middel van een waardevrije dialogische wisselwerking met anderen.
Maatschappelijke vraagstukken en gebeurtenissen lijken een steeds grotere verandersnelheid te hebben, waarop
zowel een maatschappelijk als een persoonlijk antwoord gevonden moet worden gevonden.

Missie
Het opbouwen , ondersteunen en in stand houden van een netwerk van bezinningsgroepen, en het organiseren van
een centraal raamwerk van zelf bezinnende activiteiten op niet levensbeschouwelijke, mens georiënteerde basis ;
zoals ontwikkeld door dr. C.J. Schuurman de oprichter van het CvZ. Daar waar mogelijke samen met anderen

Activiteiten
Het Centrum voor zelfbezinning wil dit doen door :
1

2

3

Het organiseren van een jaarcyclus van zelf bezinnende een- en meerdaagse en activiteiten, zoals
zomerweek, winter- en paas3daagse (meerdaags), afgewisseld met Verdiepings-en Verwerkingsdagen –
op in de “tijdgeest ”aan de orde zijnde thema’s.
Het werven, opleiden en begeleiden van een kern van vrijwillige gespreksleiders, om op verschillende
plaatsen in het land lokale bezinningsgroepen op te zetten.
.
Het zoeken naar gedeeld belang allianties samenwerkingsvormen in projectverband met organisaties en
individuen, die een bijdrage kunnen leveren aan het verspreiden en verder ontwikkelen van de individuele
bezinning, als weg tot individuele en maatschappelijke bewustwording.

Middelen
De middelen die hiervoor nodig zijn, worden verschaft uit :
1
2
3

Deelnemersbijdragen van vaste en incidentele deelnemers en donateurs.
Bijdragen vanuit de stichting Perseus, voor met name vernieuwende projecten
Incidentele en structurele subsidies, erfstellingen en schenkingen.

Beheer
Deelnemersbijdragen worden direct ingezet en in de activiteitscyclus. De subsidies, zowel van de Stichting Perseus
als overige, worden ingezet voor het in stand houden van een centraal apparaat, inclusief bijkomende kosten als
publiciteit, verzekeringen, administratie, telefoonkosten, internet-en web kosten, werving en dergelijke voor
toegespitste projecten, voortkomend uit genoemde allianties.

Vermogen
Een eventueel vermogen bij opheffing van de Stichting zal woerden geretourneerd aan Stichting Perseus ter
besteding aan doelen gericht op het bevorderen van individuele zingevingen en maatschappelijke bewustwording.
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