
Bestuursverslag 2019 
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 (….) 
  
Bestuursverslag  
Socires gelooft dat een ‘goede samenleving’ waarin mensen kunnen floreren is 
gebaseerd op de volgende basisprincipes: 
- Menselijke waardigheid – ieder mens telt; 
- Algemeen welzijn – niemand leeft voor zichzelf; 
- Solidariteit – zorg voor elkaar vanuit de kracht van verbinding; 
- Gedeelde verantwoordelijkheid – meebouwen vanuit eigen kracht. 
 
Als onafhankelijke ‘denk- en doe tank’ committeert Socires zich aan het idee van een 
‘goede samenleving’. Socires verzamelt en deelt kennis en inspiratie en verbindt 
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, overheden en academici uit binnen- 
en buitenland. Socires wil een platform zijn dat vorm geeft aan transformatieve 
processen van systeemverandering. Met dit doel organiseert en faciliteert Socires 
bijeenkomsten waar denkers, doeners en makers worden gemobiliseerd als aanjagers 
van zinvolle maatschappelijke verandering.  
 



Socires concentreerde zich in het verslagjaar op haar drie lopende programma’s: 1) 
Finance and the Common Good, 2) foodFIRST en 3) Laudato Si’/Schaepman. Een 
vierde programma was in de eerste fase van ontwikkeling, te weten Het Goede 
Gesprek/het Rijnlandse denken.  
 
Het grootste gedeelte van de activiteiten van Socires wordt in Nederland ontplooid. 
Dat doet zij echter altijd met het oog op internationale – en in het bijzonder Europese 
- ontwikkelingen, en waar mogelijk met buitenlandse partnerorganisaties. Socires 
weet zich geworteld in het Rijnlands-continentale denken, dat zij doorgaand 
doordenkt en actualiseert. Ook daarom zoekt zij actief verbinding met organisaties en 
gremia uit o.a. Duitsland, Frankrijk, de Benelux en andere Noordwest Europese 
landen. Socires past de ‘Rijnlandse methode’ actief toe in haar (internationale) 
programma’s, ook wanneer het activiteiten buiten het geografische Rijnland betreft. 
Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor het programma foodFIRST, waar o.a. Afrikaanse 
stakeholders actief worden betrokken in de dialoog over voedselvoorziening en –
zekerheid.  
 
Governance 
In het jaar 2019 deed zich een aantal bestuurlijke veranderingen voor. Dhr. Peter 
Broeders vertrok per 1 september als directeur-bestuurder van Socires.  
Dhr. Ewald Wermuth (programmaleider foodFIRST) stemde in met het verzoek van 
de Raad van Toezicht om tijdelijk op te treden als (onbezoldigd) waarnemend 
bestuurder. De duur van deze aanstelling was acht maanden, te weten tot 1 april 2020. 
Inmiddels is deze termijn verlengd tot eind 2020. Dhr. Wermuth heeft van de Raad 
van Toezicht het verzoek gekregen de stichting in deze periode in rustig vaarwater te 
brengen, de programma’s te bestendigen en een aantal toekomstscenario’s voor de 
stichting te onderzoeken. Stafmedewerker Kees Buitendijk ondersteunt dhr. Wermuth 
bij de uitoefening van zijn taak, en neemt de beheerstaken van de stichting op zich. 
Elke twee weken vindt er een stafoverleg plaats waarbij alle kwesties t.a.v. de 
stichting en de programma’s worden besproken. 
Socires nam in de zomer van 2019 afscheid van twee leden van de Raad van Toezicht, 
te weten dhr. Maurice Limmen en mw. Hanneke Reuling. De Raad van Toezicht 
bestaat sindsdien uit twee leden, dhr. Pieter van Geel en dhr. Frank van den Heuvel. 
Er wordt beoogd in het jaar 2020 een derde lid in de Raad van Toezicht aan te stellen.  
De stichting had aan het einde van het jaar 2019 drie werknemers, te weten Wilma 
Bakker, Cor van Beuningen en Kees Buitendijk. 
 
Financiën 
De stichting heeft in het boekjaar 2019 financiële steun ontvangen t.b.v. institutionele 
kosten, met name uit particuliere giften. De voornaamste inkomsten voor de stichting 
bestaan uit geoormerkte programmagelden; met name uit de programma’s Finance 
and the Common Good en foodFIRST, en in mindere mate Laudato Si’/Schaepman. 
Uit een overhead-afdracht uit deze programmagelden kan een minimale infrastructuur 
t.b.v. de stichting worden voldaan – zoals algemeen secretariaat, huur kantoor en ICT. 
Personeelskosten worden vrijwel volledig uit de programmagelden voldaan.  
De programma’s kunnen met hun huidige middelen uit de voeten, maar de financiële 
basis voor de stichting (en haar infrastructuur) blijft smal – zoals ook in eerdere jaren 
het geval was. Het opstellen én toetsen van een lijst met minimale 
bestaansvoorwaarden voor de voortzetting van een zelfstandige stichting is onderdeel 



van de studie die de huidige waarnemend-bestuurder zal maken en voor het einde van 
2020 zal presenteren aan de Raad van Toezicht.  
 
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 is in 2019 op gang gekomen. Grote gedeelten van dit 
programma worden georganiseerd in samenwerking met het Sustainable Finance Lab. 
Binnen dit programma werden in 2019 georganiseerd: twee bijeenkomsten met een 
speciaal voor het programma ingestelde raad van advies, ca. 10 seminars en één 
conferentie voor jonge professionals (ca. 60 aanwezigen).  
Onafhankelijk van het Sustainable Finance Lab, maar binnen de kaders van dit 
programma, werd door Socires een tweetal bijeenkomsten georganiseerd rond de 
publicatie van het boek “Finance and the Common Good”, dat in juli 2019 is 
verschenen bij uitgever Amsterdam University Press (redactie: Cor van Beuningen en 
Kees Buitendijk).  
De financiële steun van stichting Porticus dekt de kosten van het programma tot ten 
minste medio 2020. Bij afloop van de huidige steun zal Porticus beslissen over een 
vervolgfinanciering voor het programma tot eind 2021. Naar verwachting zal dit 
besluit positief uitvallen. 
 
2. foodFIRST 
FoodFIRST is een driejarig programma waarbij Socires optreedt als onafhankelijke 
‘convenor’ van de maatschappelijke partijen die tezamen op een innovatieve wijze 
oplossingen willen aandragen voor SDG2 en de wereldvoedselvoorziening. Het 
programma is met name gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van de 
Afrikaanse landbouw en daarbinnen het ontwikkelen van kleine boeren tot 
‘agripreneurs’ zodat zij beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het 
programma wordt gefinancierd door de ministeries van Buitenlandse Zaken en 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt aangestuurd door een stuurgroep uit 
de zgn. Vierhoek, te weten ICCO, F&KBP, ECDPM, Rabobank, NEVI, WUR, 
Agriterra en de beide genoemde ministeries. De stuurgroep wordt voorgezeten door 
de programmaleider, E. Wermuth. foodFIRST gaat gedurende de periode 2019-2021 
vijftien Vijverbergsessies organiseren op belangrijke thema’s rond het 
wereldvoedselvraagstuk die door middel van de transformatieve discussies moeten 
leiden tot nieuwe beleids- en handelingsperspectieven voor beleidsmakers en 
‘practitioners’. Omdat de subsidies pas laat in 2019 zijn ontvangen zijn er in het 
verslagjaar vier in plaats van de beoogde vijf sessies gehouden.  
 
3. Laudato Si’/Schaepman 
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 is in 2019 een aantal 
activiteiten georganiseerd. Er was een symposium “Laudato Si’ en Onderwijs” en een 
leergang “Laudato Si’ en Jongeren”. Deze activiteiten stonden tevens in verbinding 
met de beoogde Schaepmandag op 4 april 2020.  
In het najaar van 2019 heeft Socires een andere rol aangenomen binnen het 
organiserend consortium van de Schaepmandag. Een aantal uitvoerende taken is toen 
uitbesteed aan o.a. het Wilmink Theater in Enschede. Socires heeft meer de rol van 
(intellectueel) aanjager in het gremium aangenomen.  



Vanwege de uitbraak van Covid-19 moest de Schaepmandag 2020 worden afgezegd. 
Er vindt momenteel een heroriëntatie plaats, waarbij verplaatsing van het evenement 
naar 2021 een mogelijkheid is. Het programma blijft daarom geopend. 
 
Raad van Toezicht, Maatschappelijke & Wetenschappelijke Adviesraad 
De samenstelling van de diverse raden die Socires rijk is, was aan het einde van het 
verslagjaar als volgt:  
 
Raad van Toezicht  
Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel (vz), Zelfstandig adviseur  
Mr. F.A.M. (Frank) van den Heuvel (vvz), Senior Advisor Public Affairs FMO 
 
Wetenschappelijke adviesraad 
Prof.dr. P.J.J. (Paul) van Geest (vz), Hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology 
  
Prof.dr. G.J. (Covert) Buijs (vvz), Bijzonder hoogleraar politieke filosofie en 
levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam  
 
Mr.drs. J. (Janny) Bakker-Klein, Voorzitter Raad van Bestuur Movisie 
 
Drs. M.J. (Rien) Fraanje, Secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur 
 
Dr. C.P. (Kees) Boele, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN)  
 
Dr. F.G. Bosman (Frank) Bosman, Onderzoeker Tilburg School of Catholic Theology 
 
Dr. J.M. (Armemarie) Hinten-Nooijen, Manager Honours Academy Radboud 
Universiteit 
 
Drs. P.H.J. (Pieter Jan) Dijkman, Directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA  
 
Maatschappelijke Adviesraad 
A.J.M. (Ton) Heerts (vz). Burgemeester Apeldoorn 
 
Drs. C.J.G.M. (Kees Jan) de Vet (wz). Dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta  
 
Mgr. dr. G.J.N. (Gerard) de Korte, Bisschop van 's-Hertogenbosch 
 
Ds. K. (Karin) van den Broeke, Lid van de Provinciale Staten in Zeeland namens het 
CDA 
 
Drs. M.G.B. (Manon) Vanderkaa, Directeur KBO-PCOB 
 
J.A.M. (Hans) Huijbers, voormalig voorzitter ZLTO 
 
E. (Eugène) Bemard, voorzitter College van Bestuur van Stichting Limburgs 
Voortgezet Onderwijs 
 



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



Stichting Socires, 's-Gravenhage

2.1 Balans per 31 december 2019
(na voorstel winstbestemming)

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa - 447
- 447

Vlottende activa

Voorraden - -
Vorderingen en overlopende activa 61.314 48.211
Liquide middelen 107.140 211.683

168.454 259.894

168.454 260.341
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Stichting Socires, 's-Gravenhage

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

Eigen vermogen
- -

Continuïteitsreserve - -
Bestemmingsfondsen 154.839 153.225
Overige reserves 30.996- 6.565-

123.843 146.660

Kortlopende schulden en overlopende passiva 44.611 113.681

168.454 260.341
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2.2 Staat van baten en lasten 2019

Realisatie Realisatie
2019 2018

€ € € €

Project gebonden baten 108.893 196.192
Subsidiebaten 50.000 15.000
Financiële baten - -
Overige baten 4.000 63.374
Som van de baten 162.893 274.566

Project gebonden lasten 157.279 85.094
Personeelskosten 10.851 106.138
Afschrijvingen op vaste activa 447 1.078
Financiële lasten 197 331
Overige lasten 16.936 59.812
Som van de lasten 185.710 252.453

Exploitatietekort/Exploitatieoverschot 22.817- 22.113

Resultaatbestemming
Toevoeging bestemmingsfonds
Laudato Si/Schaepman 29.451 -
Onttrekking bestemmingsfonds
Finance and the common good 71.633- 151.000
Toevoeging bestemmingsfonds Food
First 43.796 2.225
Onttrekking/toevoeging
bestemmingsfonds transitie - 100.000-
Onttrekking/toevoeging overige
reserves 24.431- 31.112-

22.817- 22.113
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