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Stichting Socires,'s Oravenhage

1.1 Bestuusve$lag

De stichtirg draagt densam: Stichdng Socires. Zi is g€vesti8d te 's cravonhage.

In de stalul€n is de doelstelling als volgt verwoord
À. het bevordÊren vao onderzoek, bezindog en actie terzake hed.ndsagse maatschappelijke ontwikk€lingen

b. h€tverlenen van diensten €n b€middeling aan iostelli'8en en p€rsonenbljde uitvoeÍing van hun
v€BnNoord€1ijkt€id ten aanzi€n van de opbouw ef, het behoud van een menswaaÍdige samen:cviÍrg;
c. hei verÍicll€Il van alle v€rder€ handelingen, die mer Let voÍcnstá.0nde in de ruimste zin veÍbatrd horden
ofda!íoe bevorderlijk kunnen zijn. Zij doel dit \"nuia eeÍ Biibels gciïspireerde visie op mens, samenleving
en schepping.

Vestsielling er goêdkcoÍing.i!aRekèning

I.Iet bestuurvd Sl'chting Samenleving en V€rantwmrdelijkheid (SOCIRES) heeft de jaaÍrEkenitrg 20t 6 vasrgesleld
i'r de veÍsade ns van 8 iuni 2017.

BestuursYerslrg

Sociresgelooft dat een goede sarDenleving waarin meDsen kunnen íloÍeren, gebaseerd is op de volgerde, nao h€t
christelijk soc;aal denken ontleende, basisprircipes:
- Mensêlïk€ wanrdigheid; iederm€ns lell
- Algemeen welzijn; niem8nd l€efi voor zichzelf
- Solidaritdl; zorg vooíelkd
- Gede€ld. verántwoodelijkjrei4 meebouwÊn vanuir eigen kracht.
Soci.cs zet zich als denktank in voor zo'n goede samei eving door het bied€n var kennis en expeÍise en llet leggen
van verbindirg tussên oÍganisaties, bedrijv.n, overheden en wêtcnschappên in binnÊn- en buitenland. Daartoe
organisersn en facilit€r€n *ij platforms voor bezinning, dialoog €n samenwerking, waarbinnen de brug tussen
rheorie en praktiik vorm en irhoud kriigt.

In het v€rslagiaar heeft Socir€s een aantál loperd€ projecteo in het kader van de bovcnslasnde missie succesvol
oirgevoerd. Daamsrst zijn €Í belangrike slappen g€z€r ií h€t kader van de transili€ mer hct oog op dê p€nsionering
van de dir€cteBr en hel lerugiredcn van de oprichter en vooEiÍer van h€t bestuur van Socircs.

In hct ksder var het projecr Ëthics & Finance vond op 29 trovêmbeÍ in Amsrerdam een succesvo e bijeenkomst
plaats van c;rca 80 young professioÍhls uit de financiëie seclor. Deze werkconferêntie. mer de titetj The Fijrance -
Stale - Society Triangle in Europe, Iinancialization and the turure ofsoeiety, vormde ccn voorbereiding van de
iemationalêconf€rcnticoverhetzelfdelh€ma.(Dezeconf€renti€slondgeplandvoor2017maarhe€ftdoorall€rl€i
oopaken uiteindelijk op 23jsnuari 2018 plaatsg€vonden.) Onder leidine van dagvoorziltê. prof. Marlecn Janssen
Croesbeck rleÍd€n l€?iugen ve.zorgd door Dr. Hamon Sh€ikh van Centrun EtLos en Dasym Investments, petcr
Blom vsn d€ Tdodos Bonk, DÍ. Maartcn Bi€rmans van dc Rabobaok, prof. RoÍratd Jeurissen vad Nyenrode, Dr.
Christisan Vos van Dc N€d€rlandsche B.n-k €n Dr. Ad Verbruggè ran her Centrum Èthos aan de VU. Voor een
uirg€brÊid€ veísfÊglêgging zier http:/lwv/w.ethicsfinance.euJÁàex.Dhp2a=20171129. Dir êvencment werd door
Socires geo.saniseerd in same!{€rktug mct de Konrad-Adenauer-Srifiung Europabilro Bnss€t, Morat Mark€is I
Templ€tox World Charity Foundarior, het CentrumErhos. her SrBrainable Financc l.ab en Rerhinking Economics.
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lje actrvÍere, rn hel kadeí van het toodf tl(s'l p,ogram ma íoDd€n rn 20 I 7 vooml rn het tcken van d€ voorbeíerdrng
van de deÍd€ lntemationale toodFlRST Confercnlie, die gcpland stond vooÍ nove'nbeÍ 2017. Aangezien twee
keynote speakers koltvoor deze datum aLegden, werd bÊsloten om dcze confercntie te vêrplaarsen naar een laler
1ldslip. (Dit werd uiteindelijk 3l mci en I juni 2018.) Wel vondcn tu 2017 ecn serie van achl vooÍbereid€nde
seminaÍs plasrs, de zogensamde Vljvefbergsessies. In Bijlage I bij ditvcrslag zijn de thema's en sprckers van deze
sessies opgenomen. Meer;nformatie hierover is te vinden via www.foodfÍst.eu. Aan de divêíse sessies hebben bij
elkaaropgeteld zo'r240 d€skundigen deelgenom€n, uit de viêrhoek van oveÍheid, bedrijfsleven, q€tenschap en civil
soc;ery (NGO'S). Het foodFIRST programÍna wordt doorSocir€s georganhcerd in samenwÊrking mel en
ondersteund dooÍ de minisleries vanBuilenlsndse Zaken en LlW, de Rabobank Foundation, ECDPM, het FB&f'?
en rcco.
In 2017 werd voorls vcelenergie gestoken h deontwikkeling van een veívolgop d€ succesvollê Schrepmendag
van 2016. Al ceÍder had het Scha€pmaofords voor €en ni€uw€ v€nie in het voorjaar van 2018 financiële
onderst€uning toegezegd. Op veràêk van een and€r€ poientiële subsidiënt, Kansfonds, h gepoogd tot een bred€r
project te kom€n, wáárbij jongêrcr ecn actieve rol zoud€n vewullen. Het in Ncd€rland in bredeÉ kÍin8 aandacht
v€rkijsm voor het sedachtensoed van de pauseliike €ncycliek Laudato Si', werd mede met dit pro.tect beoosd.
iammeÍ gcnoeg lukl€ het uit€indclijk niel om overcenstenming l€ veÍkigen overdil beoogdê pmj€ct Íne1
Krisfonds. He. blijfi d€ b€do€ling om in 2018 alsnog opricuw een cvcncment in het ksd€r van d€ Schaepmandag t€

Een vcrgelijkbaaÍ lot lrofe€n vierde programína dat vooniên was in 2017 met betÍekking tot Lcudàto Si' in het
kàtholiek ondcrwijs in Europa. Dit w&s doorSocires Seconcipiêe.d in samenspralk trtct dc AtrtÈrÍpse hooglema.
Jan De Grcof(diê in20l6 dooÍ Paus Franciscus weld beno€md als zijn sp€cial€ Consultor voor Onderwijs). Met
polentièle subsidiént€n Verus èn Fonicus kao op dit vlak njet het gewenste resuhaat woÍdcn bcr.ikt.

Socires is tenslotte ook in 2017 belÍokkên getr€€sl bij hct opzetlen van €ên nieuwe oplagê van de nurop$. Socah
Wêek; eeri christelijk-sociÀal €v€nem€nt m€t voomamelÍk Belgische en Duilse paínels.
Un€raard z:jn door de voo.ziíer en de dirccteur div€Ise lezingcn cn puhlicatics verzoÍgd en hebben zij, evênals de
oveÍig€ medewerkers, Socires vêíegenwooÍdigd in vele gícnia en bij tal van bijeênkonstên en gesf,rckk€n binoen
het na(ional€ en inte.nationale netwerk dal van belang is voor d€ze organissti€.

Het feit dat tweê ván de vier prcgramna's! ondanksgoed€ vooruitichlen aln het bcgin van hetjaar, niet
gefimnciêrd werden, sloeg vanz€lfspr€k€nd €cn flink gat in d€ begroting. Daamaast bleefde financieringvan het -
w€l uitgcvocrde en succ€svolle progràmma Ethics & Finmce achler bi dc verwachtingen. En tenslone betekende
h€t verl€ng€n van de doorlooptijd van het foodFIRST pÍogÍamma dot d€ onkoslen lang€r doorli€pen t€rwíl de
b€gmte inkomsten pa5 latcr konden worden gerealis€€Íd. Al |net al betekende dit in financieel opácht een
releuÍslellendjaa.. De Íeden dat desalnieuemin mct ecn kleine winst kon worden afgeslolen is hct íeit dat voor de
bcoogde transilie van Socir€s van zow€l het Ksnsfonds als Podicus êen bedrag van in totaal€125.000 kon worden
verkrcger. ttoew€l dê lransili€ pas fcil.lijt zijn beslag kreeg in 20 | 8 m.t d€ komst van d€ nicuwe directeur-
b€stuurd€r, bet€kende de verkriging r"í dcze nidd€len dat de tegenvall€nde inkomstcn in ieder g€val in dit
boekjoar nog gocd konden worden opgevangen. De financiëlê situati€ van Socircs wss €cht€r dsarmee vanrfhet
begin van 2018 wel riterst prccairgeworden.

Het bureau van Socires b€stond h 2017 uit Cor van Beuninscn (dhccreur), wilma Bakker (manasemênl assistent
en omce Inanager), Kees B uit€ndljk (pro.ie€tcoóftlinati€) en Hans CÍocn (Drojêclcoórdinatie en communicati€). Op
ZzP-basis'Àerd samensewcrkl mêt BarbaÍa Derser.
Tot ljuli$aakle Ërik Blo€nkolkdeel uir van d€ oiganisatie als gederachceÍd coóÍdinalorvan pÍojecrên in O€kÍaine
('SoftT'nip'). Perdie dstun:s dit proj ect ofganisatorisch en fnancieel ontkoppeld van Socircs.

In d€ loop van 2017 werd €en statutenwijziging doorgevoed, waardoor de bestaand€ govemancc strucluur met een
algerneên en dagelijks b€sluur gewijzigd w€rd in besturren Ísad van toezichl. Per I rovember vond de wiss€ling
van de wscbt plaats €n wcrd de nieuwc raad van toczichl geihslalleerd, terwijlop dalzelfdc nom€ntWnn Kuiper
aantrad ah bestuurdcr. Pcr I j anuad 20 I 8 volgde zij n indiensltreding bij Sooires als d iÍecteuFbestuodet. Daarï{all
zijn persoftn aangerocht voor d€ nieuw gevomde welenschappeljj kc en miatschappelÍke advicsÍrdeD.l. Bijlage 2
ziin de betrêffende personen opsenomen.
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Het algemeen bestuur is in 2017 zeven keer bij elkaar gewEest en heeÍt zici uiteraard bezig g€houden met de
lop€nde activitêiÈn eÍr de financiële situatie van socires, Ínaar heen zich daamaalt in hoee mate g€concentíêed op
de Íansiti€ in het licht van h€t aanstaande vertrek vsn de voorzitter en direcLur er de in dat k6der nod;g gêaohte
$ijzigiry van de goveÍ&ce. Op I november h€ei hel bestuu het Íokj€ overg€d$gen aan de nieuwp b$nlurdêr en
Raad van Toezicht, wàar één vootmalig b€stuursld naar toe is overgestapt. De RvT h€eft in 2017 slechts eea
instituerende veÍg.deÍinÊ gehad.
Het beelulr b€stond tot 1 novehber 201 7 uit dê volgende persoreD:
mr. J.J.ÀM. van Gennip (voorzitter)
ir J. Vêràeiien (prnninem€ester)
mr. c.M.M. Blokdijk-Iiawef t
mr. F.À.M. \€n den Heuvel (vice-voorzitteÍ)
dÍs. G. de Jong
dr,I. Petler
d$. C.L.LM. vanBeuningen MPA (secretads)

VaÍaf I mvember 20 17 vías de sitlatie als volgt:
Bestrurdff:
dÍ. w. Kuiper

Rrad van Toezicht:

drs. P.L3Á. vao G€€l (voorzitter)
mr.I.AM. van d€n Hewel (vio€-voorzií€r)
mr. M.HJ. Lirunen
dr. J.G.M. Reuliíg

Bíjlase I

foodFlRST Viiverbersis€ssi€s in 20 l7

T!e, l2 Dec2017
http://www.foodft st.eu/:1dex.oho?a=20 17 121 2
"colning up: loin-up"

Ewald Wetutlth, dircct€uÍ wn ECDPM
Ton Diee, hooglerde Afrika studi€s
Tfiematiserên van de nanalive voor d! intomationale corferen e "JoiÍ-up $/ith AÊican Agripreneus '.

Wed,5 July 2017
Vljvêiberqsêlsion: SMÊ/MKB baÍlicipation at the loodFIRST confêrcnce Novenber 2017

Hugo Verkuijl, Hivos
Jar van Rijsingeq Top!€ctor Agrofood
Hans GÍoen, moderatoÍ*

Discussion on crcalive id€as to fuvolve SME'S at th€ Confèr€Íc€ 'rEmergent enn€preneurship fof f€eding AÊ:san
citi$" ir novenber 2017.
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W€d. 7 June 201 7
AaÍo InorbslpÍs
In coopêration qith Mireille Boshuiz€n, Ministry ofEconomic ÁFairs.
Meti
Thcodorcs Klouvas, oÍang€ Comcr
Nick ver Diik, BoP Innovation Cêntcr
KÍiitóf Rácz, Enolude Solutiods
Petd Ravcl|sbc.gÈ4 WIJR
Rub€Ír Koniia Topsactor Tuinbouw|
CetàclliÍc vin Me[ê, F,trclud€ Solutioos
Jasp Jsn Vêrboom, AgdBusinels Boosl€r

In this s€ssion we hqve e convÊrsrlion on: hov can we mak€ 0'at the conc€p! the opportunity, gíows into a start-up;
vê aÍË now looking at the incubation pcriod ofa business that eventually can develop jnto a bloomin8 busitress.

W€d, 3 l'Íay 20 | 7
vijycóerEsc3sion: suoplv 

"fiit 
is in demffd

wirh:
J6n-Will6m van der Schf,!- WL'R
Mrrlonc Rocfs, WIJR
Cccs ván Rij, AgriterÍa*
Focus on th. famsr-€nt eprën.u and how to enable hin&er to compêtê on the uóan markcts for quality food.
Esscntislly this is about producing foí lhê dcmánd of uóan consum6N.

Wed, 12 April201?
Urbar ftod sví€Íns aÍd thc valuê chain
Met:
Fêlia Bocrwinkcl- HryOS
Yv€s van Lcyns€clq UniveÍsitei: vs! Amsterdam
AÍrcmffie vrn Paassen, WIIR*
Remco Rolvink. Dasuda
René van Vccnhuizaq RUAI
This Viivcrborgsrssion is sbout how ftIm6Ís in and sround the city can pmduce for lhe narker in th€ c.ity, lnd about
the uÈ€í food system whcrc food is pÍoduced atrd pÍoc€ss€d a.d whetE oppo.t íiti€s cxist for young cÍtreprencuÍs
fiom runl nÍss.

Wcd, 1 MiÍch 2!U
Youth .Ítrolovabilitv
M.t an door:
Eelco Bsrn, slw

Ssbidyo Dldo Bssfr|lnr, cTA
MiÍjam Horsrm.iei, Oxfam Novib
Rik Overmrs. stw'
Hcat . PmnL ldulíms
Hildlvan dcr Vêgt, EdukaE
TheÍ! is ! need to itrvEst in youÍ8 p€ople !o acquire narket rEl.vlnt skil& md dêvclop lh€ir busin$s atrd lead€Íship
abiliti€s for ncnningft I employmllt.
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Wed, 8 Feb 2017
TailoridÈ Soil and Plant Nutrilion - for Nutrition-Sensitivc and Climate-Smad AsriculrurÊ

Prem Bindmlao, IFDC

PeteÍ vatr Erp Soil, Carcs R€seE oh
Kee.! Langev€ld, ICI-Group
SaskiÀ Visser,WUR 3SC*
B€caue soils, the production base fo. agricultue, in SSA aE luÍieit pooÍ, nutrient supply shootd bê soil and plà|lt
sp€cific in brne with wat€I manag€m€nl aod oth€r agrohomic pmcti@s.

Wed,l8 JsÍ 2017
ViiveÍàeqsêssion: Strenqthenine effects ofDutch invsstment. Afiicm aqrifood vall]e chajÍls. enablinq €nvimnm€nr
and YorÍh
ln samenwêÍ{ine metECDPM.
Met:
Eelco Ba!n, SIW NethêÍladds Deyelopment Organisatiotr i
Marina Dibons" NABC*
l&áike Grcot, Eaí W€si S€€d
Mark Kauw, MoJ€e Cotree
Melê l,eeffta NetheÍlaDds Minisrry ofForêign Afrairs
Ed Mo€rman Kopp€Íl Biological Syltims
Guus van W€sten, Universiteit Utrecht
Ttis Vijve$rrg sEssion focuses on DuÍch pÍivde sector investments in Aiican food v6lue chaiÍs sd how ro a3ses.g
Ánd strengthêll theiÍ positive eÍfects on enployoent and capacity dev€lopment ofyoune people jn faming as

Bijtase 2

Leden Wetenschappelijke Ádvi$nad

Proida. P.J.J. van Geest (voorzilt€r)
Prof.dr. c.J. Buijs (vice-vosÍziset
Mr.dls. J. Bakker-Kein
DÍs. MJ. FÍartje
Dr CP. Boel3
D.. F.G. Bosmán
Dr. J.M. Hbten-Nooijen
Drs. P.H.J. Dijkman
Pmfdr. W. Jarse

L€den Maatsohappelij ke Advi€srÊad

A,J.M. Heerts (vootzitter)
Drs. C.J.G.M. de Vet (vioe-vootzitter)
Mgr. dr, G.JN. deKode
Ds. K. van den Bruek€

J.A.M. HÈiibêrs
E. Bemard
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1.2 S amenstel lingsverklaring

Aan: de beíorrder van Stichting Socires

Dêjaar€kening van Stiohting Socir€s te k Grav€nhnge is door ons sameneesteld op basis van de van u gekegen
iflfonnati€. De jaanekening besiaat uit d€ baLans per 3 I d€c€mber 2017 en de staat van bálen en lasten over
2017 met de daÀrbij horende toelichting. In dez€ to€lichling is onder mdere een ovÊzicht van d€ gehanteerde
grondslager voor fmarciële ve.slaggeving opgenomen.

Deze samenstellinBsopdracht is doo.ons uilgevo€rd volg€ns N€dêÍlands recht, \ryaarords de voor ac€ounlanls
geldende Standaad 44 I0, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons v€rwacht
dit wij u onde6t€uDen bij het opsl€:len €n pÍesente.e. van dejaárÍekening in overcenstemming net Titel 9
Bo€k 2 van het Nede.landse 3'rrserlijk w€tboek (BW). wij hebb€n daarbij ónze deskundisheid op het s€bied
van administralieve ver$?€*ing en fi oanciël€ verslaggeving toeg€past.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er vemntwoordeljjk voor dat de informatie klo?t €lt dat u ons alle
relevante iífoÍmatie aanlevert. Wij hebben onze w€rkaamheden, in over€enst€mming mê1 de daÁrvoor geidende
reselseving, dan ook uits€voerd vduit de veondersielliry dat u aan deze vemntwoodelijkheid h€eft votdaan.
Á ls slolstuk van onze rÀ€rkzaanheden zin ]Íij door he! lezen var de jaaÍ€kening slobaal nagegaaÍ dat h€r beeld
v de jaarrckenins overeenkw.m rne, onze kènnis van Stichting Socires. Wij hebben geer conhole- of
,eoordelingswe*záamleden rilgevoerddie ors in staatstellen om een oord€el te geven ofeen conclusie te
irekken nêt beti€kk,Íg tot de getrouwheid van dejaànekening.

Bij het rltvoerc. van deze opdracht h€bben wij ons gehoud€n aan de voor ons e€ld€ndê r€lcva.t€ ethische
voorlchdRen in de Verordening Gedrags- €n BeroepsÍegels Ac€ountanb (VCBA). U en ardere sebruik€rs van
deze j aanekening tnog€n er dan ook van u;igaan da! wÍ de opdracht professio&el, vakbekwaan ê! zoBvuldig,
integer en objectielh€bben uitgevoerd e. dat \ïij veriroxwlijk omgaan lnet de door u versirekt€ gegevens.

Voor een nadere to8liclting op aad en reilwijdie van een sanenstellingsopdíacht en de VGBA vsMijzen wij u
nfl aÍ r, vw.nba.nvuitleg-samenst€llingsverklaÍing.

Tot rr€t v€rstrekken van nader€ to€li€htingen zi_jÍt wij Caane b€re;d.

Huizer,2l jud 2018

Hoogaohtend,

Schuilenar Acconnlants & Advis€uÍs B.V.

B.  van lHulRA
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2.1 Balans psr 31 àecember 2017
(M r@Rt l wi6tb.íemmilE)

ACTIVÁ 3L12.z01'1 31-t2-2016
€ €

Matedële vastÈ aciiva

Vorderingen er ovedopende acÍii€
Liquido middelen

2:r76
1260 2-',116

156.037

128.0t7
28.t2{

167.553 {
13.215

2m.768

1J8.813
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3t-\2-2017 31,12-2016PASSIVA

Eig€n vermogetr

100.000
24.541

'75.3-09

Ko rtlopendé schulden en oyerlopendê pàssiva

124.54',1

1'.l.481

75349

81.504

1 0
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2.2 Staat van balen en lasten 20 1 7

Rgalisatie
20\7

Rralbatie
2016

PÍajest sehond6r baten
Subsidi€bstÊn
Financiêle baten
Ov€ÍigÊ baten
som yan d€ baten

Píoj€ct gêbondeÍ last€n
Person€êl3kostell
AfrchrijvingÊn op vaste adiva
Finarciële lasten
Ov€rig€ lastës
Som vln de hstEn

EdploitrtietekoÍ/EÍI)loit*ieDyêrschot

Re!dtaatbcsteuÍiÍg
Toêwêging b€ddÍurlngBfonds
OottÍêklinglto€r,scging oyerige

€

112308
110.200

132-600

\98.371
26.724

1.516
895

78.364

355.108

305.870

49-238

100.000

s0.7e2,
49238

€

229.K23
$.000

26
62.453

1r,302

306.941
5.263
1.8?9
a5

6'7.618
3E2.186

116

116
116

11


