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Besprekingen over achterstelling alleenstaanden
In 2019 zijn besprekingen gevoerd met enkele organisaties, waaronder het Humanistisch Verbond, 
over de positie van alleenstaanden en de mogelijkheden om een einde te maken aan de 
achterstelling op diverse terreinen.

Boek over vriendschappen
In april heeft schrijfster Selma Franssen in verband met haar boek Vriendschap in tijden van 
eenzaamheid: Een ode aan goede vrienden - dat voor een groot deel over de waarde van 
vriendschappen gaat - contact gezocht met de voorzitter, Lenie de Zwaan. Zij hebben uitvoerig met 
elkaar gesproken met als resultaat dat Lenie een prominente plek in het boek heeft gekregen. Ook 
CISA wordt vermeld.

Digitale nieuwsbrief
In de loop van het jaar is CISA - vooralsnog bij wijze van proef - begonnen met de opzet van een 
nieuwsbrief per e-mail, naast de bestaande papieren nieuwsbrief Individu & Samenleving. CISA hoopt
daarmee donateurs sneller en vaker te kunnen informeren en daarnaast ook donateurs te bereiken 
die niet de mogelijkheid hebben om de Facebook-pagina of de website te raadplegen. In 2019 zijn de 
eerste twee nieuwsbrieven verzonden.

Singles Day
Ter gelegenheid van Singles Day, 11 november, was Lenie de Zwaan te gast op NPO Radio 1.

Papieren nieuwsbrief
De nieuwsbrief Individu & Samenleving is in 2019 tweemaal verschenen. Behalve aan donateurs en 
abonnees wordt het blad ook gezonden aan onder andere politici, politieke partijen en 
maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen.

Bestuur
Het bestuur heeft regelmatig vergaderd over diverse onderwerpen.

Overleg met politiek
In voorkomende specifieke gevallen is er contact geweest met politieke partijen.

Buitenlandse contacten
Er zijn en worden contacten opgebouwd met diverse buitenlandse verwante organisaties en 
personen.

Van familierecht naar persoonsrecht
Alleenstaanden moeten in de Grondwet en in het Burgerlijk Wetboek, naast gezin, geregistreerd 
partnerschap en duurzaam samenwonenden, eveneens een plek krijgen. Ook zij gaan duurzame 
bindingen aan. Daarom streeft CISA ernaar in de Grondwet en het Burgerlijk Wetboek ook het 
vriendschapsverband op te nemen als duurzame sociale binding.
Wanneer in de Grondwet en het Burgerlijk Wetboek het criterium familierecht wordt vervangen door
persoonsrecht, kunnen daaronder alle vormen van nabije relaties tussen personen worden begrepen.
Dat moet het ook mogelijk maken dat de nabestaanden van alleenstaanden evenals die van partners 
onder andere fiscaal gunstig kunnen erven.
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