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Stichting Socires, 's-Gravenhage

1.1 Bestuursverslag

De stichting draagt de naam: Stichting Socires. Zij is statutair gevestigd te 's Gravenhage.

Doelstelling
In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord:
a. het bevorderen van onderzoek, bezinning en actie terzake hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen
en vraagstukken;
b. het verlenen van diensten en bemiddeling aan instellingen en personen bij de uitvoering van hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van de opbouw en het behoud van een menswaardige samenleving;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zij doet dit vanuit een Bijbels geïnspireerde visie op mens, samenleving
en schepping.

Belastingen

Instellingen van algemeen nut:
Stichting Socires is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen, artikel 5b. Hierdoor is de gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en
vennootschapsbelasting. Tevens is over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkingsrecht
of erfbelasting verschuldigd

Vennootschapsbelasting:
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Na vaststelling door de bestuurder heeft de raad van toezicht van Stichting Socires  de jaarrekening 2019
goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2021.

Bestuursverslag

Socires (Soc ietas et Res ponsibilitas) is een onafhankelijke denktank met als missie: bezinning op cultuur en
samenleving. De inzet van Socires’ denken is het versterken van een samenleving waarin mensen, hun relaties en de
leefomgeving (ecologie, bestuur en instituties) kunnen bloeien. In het bijzonder houdt Socires zich bezig met de
studie naar het functioneren van de systemen van het menselijk samenleven (wetenschap, politiek, maatschappelijk
middenveld, bestuur en economie) en hun invloed op cultuur en maatschappij. Socires gelooft dat een balans tussen
mensen, relaties, leefomgevingen en systemen noodzakelijk is voor een goed functionerende maatschappij. 

Socires’ zet haar denken in voor een maatschappelijke dialoog tussen o.a. beleidsmakers, academici, ondernemers en
politici. In deze dialoog tracht Socires actuele wetenschappelijke inzichten te confronteren met urgente
systeemvragen en fundamentele kennis van cultuur en maatschappij. Bovendien tracht Socires algemene sociale en
culturele motieven, zoals onderling vertrouwen, solidariteit, waardigheid, verantwoordelijkheid en
levensovertuiging, te (her)introduceren bij partijen die voor elkaar geen natuurlijke gesprekspartners (meer) zijn. 

Socires staat als kennisinstituut in de christelijke-sociale en continentale denktraditie. Zij haalt inspiratie uit oude en
nieuwe intellectuele bronnen, van het Rijnlands denken tot Laudato Si’ & Fratelli Tutti, en van de Europese
(politieke) filosofie tot actuele maatschappelijke studies. In haar programma’s werkt Socires samen met organisaties
en personen uit Nederland en buitenland, die haar nabij staan in denken en doen. In al haar uitingen (publicaties en
bijeenkomsten) heeft Socires oog voor een zo groot mogelijk veld van maatschappelijke gesprekspartners.
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Governance
In het verslagjaar werd het beleid om de stichting om te vormen tot een programma-organisatie voortvarend
voortgezet. Dit heeft voor Socires betekent dat de programma’s leidend werden voor het ontwikkeling en uitvoering
van de werkzaamheden alsmede het verder professionaliseren van een kleine permanente organisatie. De laatste is
vooral bedoeld voor het faciliteren, coördineren en regisseren van de programma’s en andere activiteiten. Zo werd er
een Service Level Agreement met Cordaid afgesloten voor de huisvesting, catering, ICT en financieel-
administratieve ondersteuning. Ook werd het systeem van urenregistratie voor alle medewerkers verder uitgewerkt
hetgeen mede van belang was voor de financiële afdrachten aan de stichting. Deze dragen immers bij tot het dekken
van de programma-overstijgende stichtingskosten die overigens zo laag mogelijk worden gehouden. Naast de
waarnemend bestuurder die algemene verantwoordelijkheid voor het veranderingsproces droeg was Kees Buitendijk
in het bijzonder belast met het op orde brengen van de financiën en administratie. Dit vergde een forse inspanning
maar door een prudent uitgavenbeleid, assertief invorderingsbeleid en het vermijden van financiële risico’s is het
verslagjaar met een klein positief saldo afgesloten. Dit is vooral het resultaat van de nadruk die het management
heeft gelegd op de ontwikkeling van nieuwe programma’s en activiteiten waarvoor externe financiering te vinden
was.

Binnen de organisatie wordt er nadrukkelijk gestuurd op het werven van programmaleiders die naast inhoudelijke
verantwoordelijkheid, ook zich inzetten voor het werven van fondsen voor hun programma’s. Dit beleid heeft ertoe
bijgedragen dat er in het verslagjaar een nieuw programma, te weten Rijnlands Denken en Doen, met steun van het
Dr. A. Kuyperfonds, kon worden ontwikkeld en het lopende programma Finance and the Common Good, met
financiële en in kind-bijdragen van o.a. Porticus en andere partners, kon worden voortgezet. Door deze financiering
konden ook nieuwe medewerkers worden aangetrokken voor het verder ontwikkelen van de programma’s en
uitbouwen van het contacten- en partnernetwerk. Wel is het zo dat de financiële situatie noopte tot het afsluiten van
nieuwe deeltijdcontracten c.q. verlengen van bestaande deeltijdcontracten maar daarbij is het toch gelukt om de te
grote vrijwillige inzet van medewerkers te beperken. Deze verhouding moet echter verder verbeteren. Covid-19
heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de werkzaamheden. Enerzijds is gedurende het verslagjaar door alle
medewerkers van huis gewerkt maar ook konden events c.q. activiteiten geen doorgang vinden, zoals rond 4 en 5
mei, dan wel moesten deze verplaatst worden naar een online omgeving. Dit heeft de nodige aanpassingen gevergd.
Programma’s hebben hierdoor vertraging opgelopen maar het is verheugend om vast te stellen dat het merendeel van
de geplande activiteiten virtueel doorgang hebben kunnen vinden waardoor er maatschappelijke impact is bereikt. 

Vanwege de aanpassing van de programmering aan de online omstandigheden is het uitgavenpatroon van de
stichting in boekjaar 2020 aanwijsbaar anders geweest. Immers, programma-activiteiten die eerder fysiek uitgevoerd
zouden worden, zoals seminar, conferenties, rondetafelgesprekken etc., zijn nu anders georganiseerd. Dat heeft ook
gevolgen gehad voor de kostenrealisatie – die over het algemeen lager is uitgevallen. In een aantal programma’s zijn
daarom kostenreserves opgebouwd, die in de programma-bestemmingsfondsen zijn opgenomen. In goed overleg met
de financiers van de programma’s en andere stakeholders wordt er door het management voor deze fondsen gekeken
naar een andere bestemming binnen de programma's in boekjaar 2021.

Door alle aandacht te geven aan de programma ontwikkeling, mede vanwege de urgentie om fondsen te werven, is
besloten tot aanpassing van de governance, met name het discontinueren van de maatschappelijke en
wetenschappelijke adviesraden. De tijd benodigd om deze adviesraden jaarlijks adequaat te bedienen was niet
voldoende aanwezig om aan de bijeenkomsten van deze raden zinvolle invulling te geven. Met instemming van de
adviesraden is derhalve besloten deze op te heffen met dien verstande dat meerdere leden doorschuiven naar
adviesraden binnen de programma’s terwijl twee leden zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht. Ook is besloten
om de toezichthoudende taken uit te breiden met een inhoudelijke en reflectieve functie die voorheen belegd was bij
de adviesraden. Om de kwaliteiten van de leden van de maatschappelijke en wetenschappelijke adviesrood voor
Socires te behouden, zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een informele groep 'vrienden
van Socires'. De leden van de raden zullen worden gevraagd deel te nemen. De vrienden van Socires komen
bijvoorbeeld jaarlijks eenmaal bij elkaar voor een diner i.c.m. een lezing. De eerste bijeenkomst van deze groep is
naar verwachting in 2021 of 2022.
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In het verslagjaar is ook een aanzet gegeven tot een herbezinning op Socires’ toekomst. De waarnemend bestuurder
en de Raad van Toezicht beraden zich op de meerjarige toekomst van de stichting. Daarbij is met name de vraag aan
de orde of de stichting zelfstandig verder kan of dat samenwerking c.q. fusie met andere organisaties moet worden
gezocht. Dit proces is nog gaande en wordt mede beïnvloed door de mate waarin de programma’s meerjarige
financiering weten te werven. Besluitvorming hierover zal in 2021 plaatsvinden.

Programma’s
1. Finance and the Common Good
Het programma Finance and the Common Good werd met steun van Porticus in november 2018 opgestart en loopt
tot november 2021. Grote gedeelten van dit programma worden georganiseerd in samenwerking met het Sustainable
Finance Lab en het Moral Markets onderzoeksprogramma van de Vrije Universiteit. Binnen dit programma werden
in 2020 georganiseerd: twee bijeenkomsten met een speciaal voor het programma ingestelde raad van advies;
meerdere kleinschalige seminars (ca. 20-30 bezoekers); 11 webinars met internationale economen, i.s.m. Pakhuis de
Zwijger (ca. 3000 kijkers per uitzending); één internationale conferentie (ca. 400 bezoekers); en twee conferenties
voor jonge professionals (ca. 60 aanwezigen).

Meer informatie over het programma Finance and the Common Good is o.a. te vinden op de eigen website van dit
programma: www.fincomgood.eu

De financiële steun van stichting Porticus werd in 2020 voortgezet, en dekt het grootste gedeelte van de kosten van
het programma tot ten minste einde 2021. Daarnaast werd er in 2020 financiële steun verleend door NCDO en de
Vrije Universiteit.

2. foodFIRST
FoodFIRST is een van de langer lopende programma's van Socires. Het bevordert de dialoog en samenwerking
tussen de Dutch Diamond-actoren (overheid, bedrijven, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties)
die tezamen op een innovatieve wijze oplossingen willen aandragen voor SDG1 en SDG2. FoodFIRST wordt
aangestuurd door een stuurgroep uit de zgn. Vierhoek, te weten het Ministerie van Landbouw, Natuur &
Voedselkwaliteit (LNV), het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Netherlands Food Partnership, Wageningen
University and Research, ECDPM, Rabobank, ICCO/Cordaid en Agriterra. De stuurgroep wordt voorgezeten door
de programmaleider, E. Wermuth.

FoodFIRST ontvangt een driejarige financiering, eindigend begin 2022, van het ministerie van Buitenlandse Zaken
en het ministerie van Landbouw en in-kind bijdragen van de overige coalitieleden en Socires. Gedurende de periode
2019-2021 zal foodFIRST vijftien Vijverbergsessies organiseren (dat komt neer op vijf sessies per jaar). In 2020
hebben er vier Vijverbergsessies plaatsgevonden waarvan het Wereldvoedseldag event, door de omvang en format
van het evenement, evenveel voorbereidingen vergde als twee Vijverbergsessies. De Vijverbergsessies in 2020
bestonden uit twee Webinars (gemiddeld 50 deelnemers), een publieksevenement voor jongeren op
Wereldvoedseldag (97 deelnemers) en een besloten rondetafelgesprek (23 deelnemers).

Verslagen van de verschillende Vijverbersessies van foodFIRST zijn te vinden op de eigen website:
www.foodfirst.eu

3. Rijnlands Denken & Doen
In het najaar van 2020 startte Socires met het programma ‘Rijnlands Denken & Doen’, met steun van het dr.
Abraham Kuyperfonds. Deze steun is inmiddels verlengd tot eind 2022.

5



Stichting Socires, 's-Gravenhage

Het doel van Socires’ programma Rijnlands Denken en Doen is het bespreken en beoordelen van de waarde van het
Rijnlandse denken voor actuele maatschappelijke problematiek en verhoudingen. Welke zeggingskracht hebben de
oorspronkelijke principes en theorie van het Rijnlandse denken? Is het in nieuwe vorm toepasbaar in deze tijd, op
nationale, Europese en/of internationale schaal? En in welke sector of dossier? Deze vragen willen we beantwoorden
door middel van dialoogtafels en wetenschappelijk onderzoek. Dat eerste valt onder wat we noemen Rijnlands
Doen terwijl dat laatste het Rijnlands Denken gedeelte van het project betreft. 

De activiteiten van het programma Rijnlands Denken & Doen stonden in 2020 met name in het teken van opstarten.
Voorbereidingen werden getroffen voor de eerste experimentele dialoogtafel met experts en politici. Het
programmateam zette de eerste stappen in het wetenschappelijk onderzoek. Ook werd de Raad van Advies gevormd,
bestaande uit professionals uit het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld, en academici.

4. Om de Zorg voor de Schepping
Het programma Laudato Si’/Schaepman wordt gedragen door verschillende (kleinere) financiers, waaronder het
Bisdom Rotterdam, het Schaepmanfonds en Mensen met een Missie. Binnen het programma Laudato Si’/Schaepman
stond de organisatie van de Schaepmandag op 4 april 2020 centraal. Deze bijeenkomst zou worden georganiseerd in
samenwerking met o.a. het Wilminktheater Enschede, het Comité 4/5 Mei, het Vfonds, de Provincie Overijssel en de
Gemeente Tubbergen.
Vanwege de uitbraak van Covid-19 moest de Schaepmandag 2020 worden afgezegd. Op 1 mei 2021 is de
Schaepmandag alsnog gevierd, met de productie van een documentaire. Die documentaire is te zien op www.vrijheid-
verantwoordelijkheid.nl.
In 2020 is er onderzoek gedaan en voorbereiding gepleegd voor een nieuw meerjarig programma rond Laudato Si’.
In 2021 worden er meerdere gesprekken gevoerd met (potentiële) financiers over de opstart van het programma. Het
programma blijft daarom geopend.

Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht was aan het einde van het verslagjaar als volgt:

Raad van Toezicht
Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel (vz)
Mr. F.A.M. (Frank) van den Heuvel (vvz)

De leden van de Raad van Toezicht krijgen voor hun activiteiten geen beloning, maar kunnen eventueel een beroep
doen op een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte onkosten.
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1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: de bestuurder van Stichting Socires

De jaarrekening van Stichting Socires te 's Gravenhage is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn
voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven". Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Socires.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Huizen, 21 september 2021

Hoogachtend,

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

G.H. Blok
Accountant-Administratieconsulent
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2.1 Balans per 31 december
(na voorstel winstbestemming)

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 974 -
974 -

Vlottende activa

Voorraden - -
Vorderingen en overlopende activa 1.965 61.314
Liquide middelen 211.939 107.140

213.904 168.454

214.878 168.454
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PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Eigen vermogen
- -

Continuïteitsreserve - -
Bestemmingsfondsen 198.092 154.839
Overige reserves 5.460 30.996-

203.552 123.843

Kortlopende schulden en overlopende passiva 11.326 44.611

214.878 168.454
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2.2 Staat van baten en lasten

Realisatie Realisatie
2020 2019

€ € € €

Project gebonden baten 253.500 108.893
Subsidiebaten 50.000 50.000
Financiële baten 10 -
Overige baten - 4.000
Som van de baten 303.510 162.893

Project gebonden lasten 260.247 157.279
Personeelskosten - 10.851
Afschrijvingen op vaste activa - 447
Financiële lasten 346 197
Overige lasten 36.792- 16.936
Som van de lasten 223.801 185.710

Exploitatietekort/Exploitatieoverschot 79.709 22.817-

Resultaatbestemming
Onttrekking/toevoeging
bestemmingsfonds Laudato Si 21.943- 29.451
Onttrekking/toevoeging
bestemmingsfonds Finance and the
common good 18.999- 71.633-
Onttrekking/toevoeging
bestemmingsfonds FoodFIRST 43.396 43.796
Onttrekking/toevoeging
bestemmingsfonds Rijnlands Denken
& Doen 40.799 -
Onttrekking/toevoeging overige
reserves 36.456 24.431-

79.709 22.817-
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2.3 Kasstroomoverzicht

2020 2019
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 80.045 22.620-

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen - 447

- 447
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen 59.349 13.103-
Kortlopende schulden (exclusief banken) 33.283- 69.070-

26.066 82.173-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 106.111 104.346-

Ontvangen interest 10 -
Betaalde interest 346- 197-

336- 197-
Kasstroom uit operationele activiteiten 336- 197-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 976- -
Desinvesteringen materiële vaste activa - -
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 976- -

Toename geldmiddelen 104.799 104.543-

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 107.140 211.683
Mutatie boekjaar 104.799 104.543-
Stand per 31 december 211.939 107.140
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1
Kleine Organisaties zonder winststreven'

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

Begroting

aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Kortlopende schulden

De activiteiten bestaan uit algemeen maatschappelijk werk. Dit blijkt uit artikel 3 van de statuten.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.
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Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd
zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstromen
uit operationele activiteiten.
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2.5 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Andere vaste
bedrijfs-
middelen

€

Boekwaarde per 1 januari -
Bij: investeringen 974
Af: afschrijvingen -
Af: desinvesteringen -

Boekwaarde per 31 december 974

Aanschafwaarde 974
Cumulatieve afschrijvingen -

Afschrijvingspercentages 20%

31-12-2020 31-12-2019
Vorderingen en overlopende activa € €
Deze post is als volgt te specificeren:

Overige vorderingen en overlopende activa:
Nog te ontvangen bijdrage FoodFIRST (toezegging 2019) - 50.000
Nog te ontvangen bijdragen derden - 10.000
Verzekeringen 842 925
Contributies en abonnementen 1.123 389

1.965 61.314

Liquide middelen € €

Deze post is als volgt te specificeren:

NL13RABO0383192307 126.929 22.140
NL24RABO3151284698 85.010 85.000

211.939 107.140

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting Socires.

14



Stichting Socires, 's-Gravenhage

Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen

Het verloop van de bestemmingsfondsen kan als volgt worden weergegeven:

BF 1 BF 2 BF3 Subtotaal
€ € € €

Stand per 1 januari 79.367 46.021 29.451 154.839
Bij: - 43.396 - 43.396
Af: 18.999- - 21.943- 40.942-
Vrijval: - - - -
Stand per 31 december 60.368 89.417 7.508 157.293

Subtotaal BF 4 BF5 Totaal
€ € € €

Stand per 1 januari 154.839 - - 154.839
Bij: 43.396 40.799 - 84.195
Af: 40.942- - - 40.942-
Vrijval: - - - -
Stand per 31 december 157.293 40.799 - 198.092

Overige reserves

Het verloop van de Overige reserves kan als volgt worden weergegeven:
2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 30.996- 6.565-
Uit resultaatverdeling 36.456 24.431-
Stand per 31 december 5.460 30.996-

BF 4: Dit fonds is gevormd als gevolg van de ontvangen bijdrage, waarbij door de verstrekker de voorwaarde is
gesteld dat dit bedrag besteed wordt aan Rijnlands Denken en Doen

BF3: Dit fonds is gevormd als gevolg van de ontvangen bijdrage, waarbij door de verstrekker de voorwaarde is
gesteld dat dit bedrag besteed wordt aan Laudato Si

Toelichting:
BF 1: Dit fonds is gevormd als gevolg van de ontvangen bijdrage, waarbij door de verstrekker de voorwaarde is
gesteld dat dit bedrag besteed wordt aan Finance and the common good
BF 2: Dit fonds is gevormd als gevolg van de ontvangen bijdrage, waarbij door de verstrekker de voorwaarde is
gesteld dat dit bedrag besteed wordt aan FoodFIRST

15



Stichting Socires, 's-Gravenhage

Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Schulden aan leveranciers en handelskredieten:
Crediteuren 4.258 3.319

Belastingen en premies sociale verzekeringen:
Loonheffingen 2.899 11.904

Overige schulden en overlopende passiva:
Nog te ontvangen inkoopfacturen/declaraties 1.065 1.348
Lonen - 22.734
Nog te betalen aan Sustainable Finance Lab - 1.431
Nog te betalen lasten FoodFIRST - 835
Accountantskosten 3.104 3.040

11.326 44.611
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Realisatie Realisatie

2020 2019
Project gebonden baten € €

Deze post is als volgt te specificeren:

FoodFIRST project 50.000 50.000
Laudato Si 2.500 58.893
Rijnlands Denken & Doen 50.000 -
Finance and the common good 151.000 -

253.500 108.893

0

Subsidiebaten

Deze post is als volgt te specificeren:

Overheden (EU, Rijk) i.v.m. FoodFIRST project 50.000 50.000
50.000 50.000

Toelichting:

Overige baten

Deze post is als volgt te specificeren:

Ontvangen giften derden - 4.000
- 4.000

TOTAAL BATEN 303.500 162.893

Subsidie Overheden (EU, Rijk) i.v.m. FoodFIRST project betreft een incidentele subsidie van het ministerie van
Landbouw,Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat om het programma FoodFIRST 2019-2022.

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2022.Gedurende drie
jaar wordt er € 50.000 ontvangen, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Als voorwaarden zijn onder andere
genoemd het aanleveren van tussentijdes rapportages en een eindraport en tevens een controleverklaring conform
controleprotocol.
De subsidieafrekening zal in 2022 goedgekeurd kunnen worden door de subsidieverstrekker.
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Lasten

Project gebonden lasten
Realisatie Realisatie

2020 2019
Deze post is als volgt te specificeren: € €

FoodFIRST project 56.604 56.204
Laudato Si 24.443 29.442
Rijnlands Denken & Doen 9.201 -
Finance and the common good 169.999 71.633

260.247 157.279

Personeelskosten

Deze post is als volgt te specificeren:
Lonen en salarissen 95.118 89.062
Sociale lasten 17.034 10.686

112.152 99.748
Doorberekend aan FoodFIRST project 20.428- 32.279-
Doorberekend aan Laudato Si 23.963- -
Doorberekend aan Rijnland 3.673- -
Doorberekend aan Finance and the common good 64.088- 56.618-

- 10.851

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van
full-time eenheden 2,0 1,3

Lonen en salarissen

Deze post is als volgt te specificeren:
Brutolonen en -salarissen 95.118 73.819
Arbeidsvergoeding directeur - 15.243

95.118 89.062

Sociale lasten Realisatie Realisatie
0 -1

Deze post is als volgt te specificeren: € €
Sociale lasten 17.034 10.686

17.034 10.686

Realisatie Realisatie
2020 2019

Afschrijvingen op vaste activa € €

Deze post is als volgt te specificeren:
Afschrijvingslasten Materiële vaste activa - 447

- 447

Financiële lasten

Deze post is als volgt te specificeren:
Rentebaten 10- -
Rentelasten 346 197

336 197
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Realisatie Realisatie
2020 2019

Overige lasten € €
Overige personeelskosten - -
Ziekengeldverzekering 562 1.422-
Vrijwilligersvergoeding 1.700 -
Arbodienst 777 171
Onkostenvergoedingen 1.325 840
Overige personeelskosten 194 29
0 - -
Huisvestingskosten - -
Betaalde huur 5.441 -
Verhuiskosten - 525
0 - -
Exploitatie- en machinekosten - -
Kleine aanschaf inventaris 754 -
0 - -
Verkoopkosten - -
Representatiekosten 32 88
Reis- en verblijfkosten 1.894 3.679
0 - -
Kantoorkosten - -
Kantoorbenodigdheden 62 69
Porti 10 9
Telefoon- en internetkosten 4.573 4.273
Drukwerk - 64
Accountantskosten 3.309 5.547
Notariskosten - 603
Advieskosten 1.387 -
Kosten automatisering - 1.331
Contributies 650 650
0 - -
Algemene kosten - -
Assurantiepremie 1.288 363
Boete belastingdienst - 117

23.958 16.936
Doorberekend aan FoodFIRST project 24.300- -
Doorberekend aan Rijnland 5.250- -
Doorberekend aan Finance and the common good 31.200- -

36.792- 16.936

TOTAAL LASTEN 223.801 185.710
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Ondertekening door bestuurder
W.G.
Dhr. drs. E. Wermuth
Bestuurder

Ondertekening door Raad van Toezicht
W.G.
Dhr. drs. P.L.B.A. van Geel
voorzitter

W.G.
Mw. dr. J.M. Hinten-Nooijen
lid

W.G.
Dhr. mr. F.A.M. van den Heuvel
lid

W.G.
Mw. dr. mr. J. Bakker-Klein
lid
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3.1 Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen specifiek artikel opgenomen omtrent de resultaatbestemming.

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.
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