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Het jaar 2020 stond in het teken 

van transformatie: CBMC van  

vereniging naar beweging. Onder 

leiding van Keys hebben we als 

bestuur gedurende dit jaar ge-

kauwd op hoe we de meerwaar-

de van CBMC zien voor onder-

nemingen in Nederland. En ook 

wat er nodig is om CBMC te 

transformeren naar beweging, 

waarbij de leden de dragers van 

die beweging zijn.

En het jaar 2020 stond in het  

teken van Covid-19: een pan-

demie met grote impact voor  

ondernemers, ondernemingen 

en personeel. Een crisis, waarvan 

de materiële en immateriële  

impact niet is in te schatten.

Trainingen en evenementen  

konden niet doorgaan op de  

manier zoals we dat gewend  

waren. CBMC is direct gestart 

met het aanbieden van online 

gebedsmeetings en op een later 

moment ook met de CBMC  

TaskForce, bedoeld om onder-

nemers praktisch en geestelijk 

te helpen. Daarnaast is geduren-

de het jaar gezocht naar moge-

lijkheden om online of in kleine 

groepjes live bij elkaar te kunnen 

komen. 

Veel teambijeenkomsten lagen 

stil. Lokale teams konden daar-

door niet uitgebouwd worden. 

Maar de teams die online wel  

zijn doorgegaan hebben elkaar 

versterkt en aangemoedigd. 

De (online) gebedsmeetings  

boden aan nieuwe (potentiële) 

leden de mogelijkheid om CBMC 

te leren kennen. 

De regioleiders hebben elkaar 

vier keer ontmoet zoals gepland, 

maar alle bijeenkomsten zijn  

online gehouden.

Trainingen die werden gegeven 

waren ‘Gods stem verstaan in  

de business’ en ‘Transformational 

Leadership’ (online). In de regio 

Twente werden maandelijks  

Impact-avonden gehouden.

Als bestuur vergaderden we vijf 

keer: 13 februari, 26 maart, 18 april, 

10 september en 3 december. 

We kijken dankbaar terug op 

2020. Een bijzonder jaar door  

de coronacrisis, de gestarte  

trans formatie naar beweging,  

de belangstelling van nieuwe  

leden om aan te sluiten bij  

CBMC en financieel een positieve 
afsluiting doordat leden finan
cieel extra bijdroegen.

Dankbaar aan onze Vader in de 

hemel die ons ook in 2020 aan de 

hand heeft genomen en door Zijn 

Heilige Geest heeft geleid. Alle 

eer aan God onze Vader daarvoor!

Het jaar 2020 was voor ons al-

lemaal een bijzonder jaar. Een 

jaar waarin we te maken hebben  

gehad met (de gevolgen van)  

Covid-19. CBMC heeft hier ook 

mee te maken gehad, maar  

gelukkig niet in financiële zin. 

In 2020 is duidelijk te zien dat  

de leden achter de beweging 

staan. Veel verenigingen hebben  

al jaren te maken met een af-

name van ledenaantallen. CBMC 

niet en goed nieuws: het leden-

aantal is zelfs gegroeid. 

Gedurende 2020/2021 wordt en  

is er volop geïnvesteerd in de  

organisatieverandering van de 

beweging, om meer beweging 

te krijgen in het bereiken van de 

visie en de lange termijn doelen. 

In de begroting was en wordt 

hier rekening mee gehouden. 

Vanuit de leden is er dankbaar 

en vreugdevol gereageerd op de 

organisatieverandering. Zowel in 

enthousiasme, toewijding als in 

financiële ondersteuning voor dit 
project.

In 2020 is gestart met het imple-

menteren van het meervoudig 

leiderschap voor het leiden van 

de beweging, het aanscherpen 

van het supportteam (CBMC 

kantoor), het neerzetten van de 

5 hoofdteams (organisatie, visie, 

markt, zorg en onderwijs), wat 

de basis is voor zowel het trainen,  

ondersteunen én het betrekken 

van leden. 

In 2021 wordt de lijn van 2020 

voortgezet. Covid-19 heeft hierbij 

enige vertraging opgeleverd. In 

2021 wordt het project organisa-

tieverandering verder doorgezet. 

Regioleiders worden getraind  

in de betekenis van het DNA  

van CBMC en de verandering 

naar meervoudig leiderschap,  

om op deze manier een ver-

groting te realiseren van: 

- de betrokkenheid van leden, 

- de impact van bedrijven en 

- het aantal mensen wat we 

bereiken.

In deze transitieperiode zien we 

dat de impact van leden groter 

wordt en meer mensen lid  

worden. Tegelijkertijd zien we  

hoe belangrijk het is om naast 

de lidmaatschapsbijdragen ook 

structureel financiële partners 
voor deze fase te werven. We  

geloven dat in en na deze tran-

sitie het aantal leden zal groeien, 

wat zal resulteren in een gezonde 

financiële balans. 

Voorwoord Financieel verslag 2020 en begroting 2021

  2021 2020 2019

  Begroting Realisatie Realisatie

  __________ __________ __________

Baten

Contributies 132.500 130.336 130.098

Structureel vriendenprogramma 70.000 0

Giften 2.500 75.495 50.945

Abonnementen Business Contact 5.000 5.133 6.935

Advertenties Business Contact 23.000 23.358 22.940

Overige baten 23.750 26.122 38.135

  __________ __________ __________

Totale baten 256.750 260.444 249.053

Directe lasten activiteiten

Inkopen boeken en materialen 5.000 5.712 5.861

Activiteiten en evenementen 12.500 19.828 26.105

Kosten Business Contact 20.500 21.498 19.577

Bijdragen aan derden 9.000 5.000 10.300

Uitvoeringskosten

Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 145.900 140.950 118.285

Afschrijvingskosten 100 201 101

Overige personeelkosten 35.000 33.494 51.904

Huisvestingskosten 14.000 13.711 12.517

Verkoopkosten 1.500 1.303 1.558

Kantoorkosten 5.500 5.449 11.546

Algemene kosten 7.500 6.429 6.742

  __________ __________ __________

Totale lasten 256.500 253.575 264.496

  __________ __________ __________

Saldo baten en lasten 250 6.869 -15.443

  __________ __________ __________

Financiële baten en lasten 100 7 5

  __________ __________ __________

Exploitatieoverschot 350  6.876  -15.438
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