BELEIDSPLAN 2017 - 2021
Doelstelling
Vereniging Sobriëtas, katholieke matigheidsbeweging, is ontstaan in de context van de
industrialisatie in Twente en de daarmee samenhangende problemen. Met name
alcoholmisbruik was een schrijnend probleem. De priester Alphons Ariëns richtte in 1895
een zogenaamd Kruisverbond op om de arbeiders in de textielindustrie te stimuleren zich
uit deze alcoholproblematiek te verheffen. Er ontstond een volksbeweging, die in haar
hoogtijdagen honderdduizenden participanten telde: mannen, vrouwen en jongeren;
priesters en religieuzen.
In 1965 werden door het lage ledental alle plaatselijke afdelingen opgeheven.
Stichting Sobriëtas is opgericht in 1996 en is een voortzetting van de Vereniging
Sobriëtas, katholieke matigheidsbeweging.
Tegenwoordig is Sobriëtas een stichting die kleinschalige projecten subsidieert met als
kernwoorden: sober, evenwichtig en duurzaam. Het statutaire doel van Stichting
Sobriëtas is: het bevorderen van een geest van soberheid en levenseenvoud en het
bestrijden van alcoholisme en andere verslavingsziekten.
Gedurende de laatste twintig jaar heeft Sobriëtas haar koers ingrijpend verlegd van
voornamelijk ‘alcoholbestrijding’ naar het bestrijden van consumptiegedrag in brede zin.
De aloude doelstelling van de matigheidsbeweging is naar de huidige tijd vertaald in het
streven naar levenseenvoud, duurzaamheid en een sociaal bewogen spiritualiteit.
Mee veranderen met de tijd en daarnaast trouw blijven aan de kern van het
gedachtegoed, dat is de inzet bij de discussie over een nieuwe koers die gaande is
binnen het bestuur. Het gesprek daarover en over de richting van het toekomstig beleid
van Sobriëtas wordt in de komende periode voortgezet. De Encycliek van Paus
Franciscus, ‘Laudato Si’, waarin hij oproept tot een fundamentele bezinning op onze
levensstijl, vormt daarbij een belangrijke bron van gesprek en inspiratie.
Projecten
Initiatiefnemers kunnen hun project, initiatief of activiteit rond de kernwoorden
evenwichtigheid, soberheid en duurzaamheid voorleggen aan het bestuur, dat elk
kwartaal vergadert.
Sobriëtas verleent haar steun aan initiatieven in de volgende domeinen:
a. Educatie. Initiatieven die zich bewegen op het vlak van voorlichting,
bewustwording en attitudevorming. Daarbij staat de betekenis van consumptief
gedrag ten opzichte van het eigen welzijn en ten opzichte van een rechtvaardige
en duurzame wereld centraal.
b. Meningsvorming en bewustwording. Initiatieven die ten doel hebben om de
publieke meningsvorming ten opzichte van consumptief gedrag te beïnvloeden. Te
denken valt aan seminars, lezingen en publicaties.
c. Welzijn. Hoewel ons land betiteld wordt als verzorgingsstaat, zijn er grote groepen
mensen die tussen de wal en het schip vallen. Omdat we tegelijkertijd rekening
moeten houden met de beperkingen van onze draagkracht, richten we ons met
name op initiatieven die de emancipatie van deze groepen op het oog hebben en
niet op het directe lenigen van noden.

d. Diaconie. Omdat Sobriëtas wortelt in de wereld van de katholieke
geloofsgemeenschap, zoekt zij haar bondgenoten ook in de wereld van het
christendom. Diaconale initiatieven die ontstaan binnen de christelijke kerken
kunnen rekenen op de belangstelling van Sobriëtas.
Het bestuur vergadert vier maal per jaar om de dan ontvangen subsidieverzoeken te
behandelen. De maart- en decembervergaderingen vinden in ’s-Hertogenbosch plaats, de
juni- en septembervergaderingen in Nijmegen.
Activiteiten waarvoor het bestuur wordt uitgenodigd, worden - zo veel als mogelijk en
opportuun - door een bestuurslid bezocht.
Criteria
Projecten dienen:








op tenminste één van de drie beleidsgebieden van Sobriëtas actief te zijn:
economie van het genoeg, zorg duurzaam milieu, evenwicht in houding en
karaktervorming;
concrete activiteiten, pilotprojecten die iets opbouwen onder verschillende
doelgroepen en praktisch werken tussen mensen te bevorderen;
te werken met de kernwoorden uit het hart van Sobriëtas: de
levensbeschouwelijke waarde of achtergrond is belangrijk;
actief uit te dragen dat er iets gedaan kan worden: anders denken, bevorderen
van bewustwording, morele vorming, verandering van gedrag;
bij te dragen aan preventie en zorg op basis van een waardengerichte
benadering;
de herkomst van de subsidie bekend te maken;
te worden aangevraagd op basis van een projectvoorstel.

Een project kan maximaal gedurende drie jaar een subsidie ontvangen. Het bestuur
beslist na elk jaar over het vervolg.
Niet toegekend worden aanvragen:





ter dekking van structurele kosten;
ten behoeve van personeel of personele lasten;
inzake het vereffenen van oude schulden;
als bekostiging van algemene conferenties.

Contacten
Stichting Sobriëtas is lid van het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties,
ook wel Katholiek Netwerk genoemd. De voorzitter neemt deel aan het
Voorzittersoverleg, dat twee keer per jaar plaatsvindt.
Er is contact met de Stichting Thomas More, de Adelbert Vereniging en het
Thijmgenootschap in Nijmegen.
Binnen het netwerk van de Vereniging voor Kleine Kernen (LVvKK) zijn veel kleine
projecten gaande rond de waarde duurzaamheid. Vandaar dat Stichting Sobriëtas ook
met de LVvKK contact onderhoudt.
Stichting Ariëns-Comité wil de godsdienstige en maatschappelijke vorming van het
katholieke volksdeel op een eigentijdse wijze bevorderen door belangstelling te wekken
voor het leven en de werken van wijlen de priester Alphons Ariëns, als een bij uitstek

voor onze tijd in godsdienstig en sociaal opzicht leidinggevende figuur. Het bestuur van
Sobrietas onderhoudt contacten met het comité.
Het bestuur onderhoudt contacten met de Stichting Nederlands Instituut voor
Alcoholbeleid STAP te Utrecht.
Hoewel het bestuur zich nog steeds verbonden voelt met de oorspronkelijke doelstelling
van Sobriëtas en projecten wil ondersteunen die bovenmatig alcoholgebruik tegengaan
en aan bewustwording werken, is het een nieuwe koers ingeslagen door ook en vooral
projecten te steunen die met sociale duurzaamheid en de zorg voor een duurzaam milieu
te maken hebben.
De voorzitter neemt deel aan Het Beukenhof Fondsenoverleg, dat 2 maal per jaar een
beraad houdt in Utrecht. Deelnemers zijn alle RK fondsen, waarvan Sobriëtas het kleinst
is.
Het bestuur houdt contact met de zustervereniging Sobrietas-Vlaanderen
De Stichting Sobriëtas kent naast bovengenoemde contacten enkele trouwe donateurs.
Het bestuur is hen dankbaar voor hun financiële bijdrage.
Het bestuur zal ook de komende periode de contacten voortzetten met de instellingen,
organisaties en netwerken waarmee wordt samengewerkt.
Financieel beleid
Om subsidies te kunnen honoreren maakt Stichting Sobriëtas gebruik van een jaarlijkse
bijdrage uit het vermogen van de Stichting Anthonie Pijpersfonds, een fonds dat is
ingesteld met de middelen van een lid van de voormalige Vereniging. Deze Stichting
heeft als doel het nastreven van de doelstellingen van de Stichting Sobriëtas. Daarnaast
ontvangt Stichting Sobriëtas jaarlijks een kleine bijdrage van enkele donateurs.
Bestuurders ontvangen geen beloning en kunnen een vergoeding krijgen
aantoonbaar gemaakte onkosten die ten behoeve van de Stichting zijn gemaakt.
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