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In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens van het Historisch Comité Christen Democratie

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Historisch Comité Christen-Democratie
Telefoonnummer: 070 34 24 874
RSIN/Fiscaal nummer: 816742480
Website:https://www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/service-contact/historisch-comite-chris
ten-democratie/
E-mail: wi@cda.nl
Postadres: Postbus 30453, 2500 GL Den Haag
Het Historisch Comité Christen Democratie (HCCD) is in 1985 opgericht. De stichting heeft
als doel om (meer) aandacht te schenken aan personen en gebeurtenissen die van belang
zijn geweest in en voor de christendemocratie.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van het HCCD bestond in 2018 uit:
Mevrouw drs. H.J. [Hillie] van de Streek | voorzitter
De heer drs.P.F. [Peter] Dillingh | vicevoorzitter
Mevrouw drs. H. [Hester] Tjalma - den Oudsten | secretaris/penningmeester
De heer mr. drs. C. [Cees] Bremmer | algemeen bestuurslid
De heer prof. dr. Th.B.F.M. [Theo] Brinkel | algemeen bestuurslid
De heer drs. W.J. [Wim] Deetman | algemeen bestuurslid
De heer dr. W.F. [Wilfred] Scholten | algemeen bestuurslid
De heer drs. P.H.J. [Pieter Jan] Dijkman | adviseur (qq directeur CDA WI)
Mevrouw H.C. [Irma] Bultman MSc | ambtelijk secretaris (qq officemanager CDA WI)
C. Doelstelling
Het HCCD heeft vier doelstellingen:
1. Het leven houden van de geschiedenis van de christendemocratie: hierbij kan worden
gedacht aan het stimuleren of zelf entameren van historisch onderzoek, maar ook
onderzoek in relatie tot de actuele toepassing van het gedachtegoed.
2. Archieffunctie: het HCCD stimuleert de archivering van de CDA-partijarchieven in de
breedste zin van het woord.
3. Het stimuleren van universitair wetenschappelijk onderzoek: het HCCD is een instrument
dat historisch onderzoek aan de universiteiten kan stimuleren. Door middel van een
Wetenschappelijke Adviesraad wordt invloed uitgeoefend op de onderzoeksagenda van de
verschillende gremia.
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4. Het vormen van een academisch netwerk: het HCCD kan een netwerkfunctie krijgen die
breder is dan partijpolitieke historisch belangstellenden alleen. Bij uitstek biedt het HCCD de
mogelijkheid om academici bij het WI voor het CDA te betrekken, als met name historici
maar ook politicologen, sociale wetenschappers, juristen of filosofen en theologen
(kerkhistorici).
Het beleidsplan van het HCCD kunt u hier lezen.
E. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.
F. Verslag activiteiten
In 2016 heeft een revitalisering plaatsgevonden van het Historisch Comité Christen
Democratie (HCCD). Voor de realisatie van de bovenstaande doelstellingen is met ingang
van 2017 de inbedding van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in het HCCD
geconcretiseerd. Zo is de directeur van het WI adviseur van het bestuur van het HCCD en is
de office manager van het WI de ambtelijk secretaris van het HCCD-bestuur.
Het HCCD-bestuur is in 2018 drie keer bij elkaar gekomen en er heeft een tweede
vergadering met de Wetenschappelijke Adviesraad (bestaat uit academici, wetenschappers
en archivarissen) plaatsgevonden op 31 oktober 2018.
In 2018 is verder gegaan met het inventarisen van de omvangrijke CDA-partijarchieven en
zijn vervolgacties op het gebied van archivering ingezet. Er zijn onder andere meerdere
vrijwilligers aangesteld op het partijbureau, bij het Nationaal Archief en bij de fractie om te
starten met het inventariseren en archiveren. De archieffunctie heeft de hoogste prioritering.
De archieven van het CDA-bestuur, het partijbureau en de CDA-Tweede Kamerfractie, die
voor een deel berusten bij het Nationaal Archief, zijn beperkt toegankelijk en ontsloten. Dit
belemmert adequaat historisch onderzoek. Voor de beleidsperiode 2017 t/m 2020 is dan ook
het plan geformuleerd de CDA-archieven aandacht te geven. Het Historisch Comité beoogt
ertoe bij te dragen dat er verbetering komt in de toestand van de CDA-archieven, in
samenspraak met de partij en historici die op dit punt hun invloed kunnen laten gelden dan
wel mogelijke fondsen zouden kunnen helpen genereren. Per jaar wordt over de concrete
invulling van dit plan de nadere prioriteitstelling bepaald.
In 2018 is er aandacht geschonken aan mogelijke publicaties rondom het 40-jarig jubileum
van het CDA in 2020. Er zijn door het HCCD-bestuur twee publicaties gekozen die in 2019
verder zullen worden uitgewerkt. Bij beide publicaties wordt vanuit het HCCD actief
meegedacht en gewerkt.
In het voorjaar van 2018 is de publicatie ‘Wat komen jullie hier doen? Vrouwenkiesrecht
tussen geloof, politiek en samenleving, 1883-2018' verschenen. Op 31 mei 2018 is een
sympsium gewijd aan deze publicatie op de Radboud Universiteit in Nijmegen en op 2 juni
2018 is het boek gepresenteerd tijdens een deelsessie op het CDA Partijcongres in Den
Bosch.
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G. Voorgenomen bestedingen
In 2019 zal de revitalisering van de CDA-partijarchieven een vervolg krijgen, onder andere
door de inzet van de verschillende vrijwilligers. Daarnaast zullen publicaties rondom het
40-jarig jubileum van het CDA in 2020 worden opgestart.
H. Verkorte staat baten en lasten met toelichting

Saldo betaalrekening

1-1-2018

31-12-2018

5.131,28

105,72

Inkomsten 2018:
Gift Nuyensfonds tbv uitgave 100 jaar Vrouwenkiesrecht

500,-

Uitgaven 2018:
Geld Kuyperfonds en Nuyensfonds tbv uitgave
100 jaar Vrouwenkiesrecht aan CDA-bureau
Bankkosten
Declaraties bestuursleden
Kosten notaris ivm statutenwijziging

4.900,129,27
115,49
524,80

Saldo spaarrekening

15.152,99

Inkomsten: rente

15.281,33

15,66

Toelichting:
De gift van het Dr. Abraham Kuyperfonds voor de publicatie over 100 jaar vrouwenkiesrecht
werd in 2017 ontvangen.
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