Stichting SOKA Jaarverslag 2020

Stichting SOKA – sociaal-culturele en kunstactiviteiten – biedt de gelegenheid zich op
maatschappelijk en cultureel gebied te ontplooien door het organiseren van diverse activiteiten met
het accent op geestelijke verrijking en kennisoverdracht.
Met inachtneming van de op dat moment geldende Coronamaatregelen, vastgesteld door het
RIVM, hebben in 2020 slechts enkele activiteiten in aangepaste vorm plaatsgevonden en het
merendeel van de lezingen en seminars zijn afgelast.
In dit jaarverslag vindt u de resultaten van dagactiviteiten en cursussen. De activiteiten vinden
aansluiting bij het dagelijks leven en richten zich op het versterken van coherent gedrag in beroepsen sociaal leven, uitgaande van ieders levensvisie. Vraagstukken worden vanuit diverse
invalshoeken belicht, waaronder de christelijke visie, met haar eigen authentieke leefstijl van
waarden en normen.
Stichting SOKA, opgericht in 1983, zal zich ongewijzigd bezighouden met activiteiten die haar
doelstelling ondersteunen, voornamelijk door het organiseren van bijeenkomsten, voordrachten en
colloquia, zoals vastgelegd in het beleidsplan.
Alle activiteiten worden zonder winstoogmerk georganiseerd.
De bedrijfsvoering ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens is conform de regels van
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Communicatie van de activiteiten verloopt via de website www.soka.nl, social media en gedrukte
folders. Soka heeft een Youtube kanaal, waarop een deel van de presentaties is terug te zien.
Cultureel centrum Koperwiek (onderdeel van stichting SOKA) zet zich op dezelfde wijze in

Dagactiviteiten
Cultuur
a. Op 22 februari 2020 vond een seminar plaats over personal leadership
Sprekers:
Glenn Vergoossen, Franklyn Covey Benelux
Alexandra Calu, de Roemeense ambassade / politiek
Janneke Kuiken, The Hague University
Wendy Kwaks, ministerie van defensie
De dag was inspirerend en aanmoedigend voor jongeren die op de een of andere manier invloed
willen uitoefenen.
b. Op 3 en 4 oktober organiseerde SOKA een tweedaagse cursus over Filosofie (metafysica).
Docent: Cécile van der Vossen. Het was tevens mogelijk deze cursus online te volgen.

Muziek
De muziekcommissie heeft dit jaar slechts een concert kunnen organiseren.
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Op 6 januari 2020 werd het podium geboden aan Sara Gutiérrez, piano en Valentina Pennisi,
klarinet.
Meerdaagse cursussen
a) In 2020 kon het tweedaags seminar voor personen die in de sector van het facility management
werken doorgang vinden. De lezingen en workshops waren toegespitst op werken in teams. Er
werd gebruik gemaakt van de methode Design Thinking. De deelnemers toonden een grote
betrokkenheid.
b) Intensieve studieweekenden voor scholieren en studenten. De stilte en rust van Zonnewende
vergemakkelijken de concentratie. Deskundigen staan ter beschikking om zo nodig toelichting en
uitleg op concrete vragen te bieden. Jongeren die voor een Exchange tijdelijk in Nederland zijn
maken graag gebruik van deze weekenden om van gedachten te wisselen en ervaringen uit te
wisselen over hun verblijf als student in een ander land.
c) Bezinningsdagen: deze weekenden nemen een groot deel van de kalender in en konden voor een
groot deel in aangepaste vorm doorgaan. Er was grote belangstelling om enkele dagen van rust en
bezinning mee te maken om stimulans te vinden om de beproevingen van de Coronatijd moedig
te kunnen dragen en een positieve invloed uit te kunnen oefenen onder gezinsleden en collega’s.
Het programma voorziet in meditaties en voordrachten, door priesters en leken gegeven, over de
waarheden van het katholieke geloof en de praktische invulling daarvan in het dagelijks leven.
Cultureel Centrum Koperwiek
Activiteiten voor studenten en professionals vonden eveneens in sterk gereduceerde mate plaats.
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