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Bestuursverslag Stichting Socires 2021  

Algemene informatie 

Stichting Socires is opgericht op 1 maart 2000. Op 26 juni 2019 is de laatste statutenwijziging 
geweest die hoofdzakelijk betrekking had op de samenstelling en taken van de Raad van Toezicht.  

Onze missie 
a. het bevordering of uitvoering van:  

 wetenschappelijke analyses van ontwikkelingen in maatschappij en cultuur;  
 ethische reflectie met betrekking tot deze ontwikkelingen;  
 inventarisatie van betekenisvolle initiatieven ter bevordering van een _ menswaardige 

samenleving.  
b. het bevorderen of uitvoeren van:  

 met de doelstellingen samenhangende verspreiding van kennis, onder meer in de vorm van 
artikelen, publiciteit en publicatie, met name als _ inbreng in de discussies in Nederland en 
daarbuiten over de inrichting van samenleving;  

 met de doelstellingen samenhangende bezinningsbijeenkomsten, conferenties en 
begeleidingsprojecten  

 opleidingen en cursussen met betrekking de met de doelstelling  samenhangende 
onderwerpen, onder meer terzake de relatie wereldbeschouwing-maatschappelijk handelen;  

 samenwerkingsprojecten met (netwerken van) gelijkgerichte  instellingen en personen in 
Nederland en daarbuiten, die met de doelstellingen samenhangen.  

c. Het volgen en bevorderen van initiatieven tot behoud, herstel of versterking van de positie van 
waardengeoriënteerde en  identiteitsorganisaties in de maatschappij en in het overheidsbeleid.  

d. Het verlenen van andere diensten aan maatschappelijke organisaties  

Onze visie 

Socires is een onafhankelijke denktank voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Socires zet 
zich in voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Een samenleving waarin mensen 
hun creatieve, morele en sociale talenten kunnen ontwikkelen en samen het bonum commune 
scheppen en onderhouden; Een samenleving waarin uitdagingen en geschillen motieven zijn voor 
ontmoeting en overleg en waarin de erkenning van lotsverbondenheid de aanleiding vormt om samen 
te werken aan duurzame oplossingen. 

Socires wil aan de ontwikkeling van deze samenleving bijdragen door maatschappelijke analyse en 
inzichten aan te reiken, het goede gesprek tussen mensen te faciliteren, handelingsperspectieven aan 
te bieden en hen te ondersteunen bij het inrichten en onderhouden van structuren van ontmoeting.  

Socires weet zich als kennisinstituut geworteld in de continentale denktraditie. Zij haalt inspiratie uit 
oude en nieuwe intellectuele bronnen, 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 publicaties en 
bijeenkomsten heeft Socires oog voor een zo groot mogelijk veld van maatschappelijke 
gesprekspartners. 
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Socires kent een viertal sectorale programma’s: 

 foodFIRST, over landbouw, voedselvoorziening en plattelandsontwikkeling, met name in 
Afrika; 

 Finance and the Common Good, over een eigen finance arrangement voor Europa;  

 Rijnlands Denken en Doen, over Rijnlands organiseren in samenleving, economie en bedrijf, 
over ondernemingsbestuur en arbeidsverhoudingen; en 

 Laudato Si’, over heelheid van de schepping, integrale economie en de kracht van het lokale. 

 
Risico’s en onzekerheden 

Zie hierna bij ‘Informatie over de doelrealisatie’. 
 

Informatie over de doelrealisatie  

De belangrijkste randvoorwaarden voor het slagen van Socires visie zijn 1) het aantrekken van 
adequate financiële middelen voor de stichting en de programma’s, 2) het bestendigen en verder 
opbouwen van een professionele ondersteunende infrastructuur van de stichting, 3) het aantrekken 
c.q. behouden van betrokken en hoogwaardige kennismedewerkers voor de programma’s, 4) en tot 
slot het opbouwen van een netwerk van deskundigen en sleutelfiguren uit de samenleving, die 
meedenken en die verworteling en mandaat kunnen faciliteren en bevorderen. 

Omdat Socires niet beschikt over eigen vermogen is zij voor de ontwikkeling en uitvoering van zijn 
programma’s c.q. activiteiten volledig afhankelijk van externe financiering. In 2019-2020 is de 
stichting omgevormd tot een programmaorganisatie waardoor er kan worden volstaan met een kleine, 
lenige en ondersteunende permanente organisatie. Op het niveau van de stichting wordt de facilitaire 
dienstverlening voor de programma’s georganiseerd. Ook vindt er enige regie en coördinatie plaats 
voor de externe communicatie en relaties, om de samenhang tussen de programma’s te bevorderen en 
voor een efficiënte middelenallocatie. In de periode 2022-2024 zal deze organisatievorm worden 
versterkt. De stichtingskosten zullen daarbij zo laag mogelijk worden gehouden. Omdat institutionele 
financiering zeer sporadisch ontvangen wordt, zullen de stichtingskosten primair worden gedekt uit 
financiële afdrachten vanuit de programma’s. De hiervoor noodzakelijke urenregistratie zal worden 
voortgezet en waar nodig verfijnd. Er vindt geen kruisfinanciering tussen de programma’s plaats. De 
jaarlijkse stichtingskosten zullen ongeveer €100.000 bedragen. Dit is inclusief de kosten om voor één 
dag per week een directeur-bestuurder aan te stellen. Deze opzet zal niet veranderen in de komende 
jaren. Om een en ander te bekostigen zijn jaarlijks subsidies en bijdragen nodig van minimaal 
€450.000. 

Onze programma’s 

1. foodFIRST is een van de langstlopende programma's van Socires. Het heeft als doel de 
samenwerking tussen de Dutch Diamond-actoren (overheid, bedrijven, onderzoeksinstellingen en 
maatschappelijke organisaties) te bevorderen om de voortgang van de wereldvoedselzekerheid en 
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landbouwontwikkeling, met name in Afrika, te versnellen. De belangrijkste stakeholders van 
foodFIRST zijn het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het 
Netherlands Food Partnership, Wageningen University and Research, ECDPM, Rabobank, ICCO, 
Agriterra en anderen. FoodFIRST wil zijn coalitiepartners aanmoedigen om een open proactieve 
dialoog aan te gaan die out-of-the-box denken naar onconventionele oplossingen bevordert, zodat de 
Afrikaanse landbouw en het MKB meer agripreneurial worden. In het afgelopen decennium heeft 
foodFIRST de reputatie opgebouwd als een effectieve organisator van de zogenaamde 
Vijverbergsessies en ook van internationale conferenties en als een platformaanbieder waar nieuwe 
beleidsbenaderingen zijn ontstaan die kunnen worden ingezet door Nederlandse beleids- en 
ontwikkelingsactoren. FoodFIRST ontvangt driejarige financiering van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en het ministerie van Landbouw en in natura bijdragen van de andere 
deelnemende stakeholders. 

> Binnen het programma foodFIRST vonden in 2021 de volgende activiteiten plaats: drie 
rondetafelgesprekken voor een genodigd gezelschap (‘Vijverbergsessies’) van ca. 30 deelnemers; één 
internationale bijeenkomst in samenwerking met de Konrad Adenauer Stiftung (ca. 100 deelnemers); 
en mede-organisatie van de World Food Day (ca. 300 deelnemers). 

De voornaamste kosten van het programma foodFIRST betroffen personeelskosten en onkosten t.b.v. 
organisatie van activiteiten. De kosten konden volledig worden gedragen uit de subsidies van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (€50.000) en AgriProFocus (€50.000). 

2. In het programma Finance and the Common Good werkt Socires nauw samen met het 
Sustainable Finance Lab (Universiteit Utrecht) en het Moral Markets onderzoeksprogramma o.l.v. 
prof. Govert Buijs (Vrije Universiteit). Het programma bouwt voort op het project Ethics & Finance 
van Socires (2014-2018). Gezamenlijk onderzoeken Socires en partners de mogelijk- en 
wenselijkheid van een alternatieve inrichting van de financiële sector in Europa. Die zoektocht is 
ingegeven door het besef dat de huidige (financiële) economie op een dood spoor is beland. Wij 
menen dat dit o.a. blijkt uit recente crises: de hypotheekcrisis van 2007/8, de klimaatcrisis, de 
Corona-crisis. Bovendien is de situatie in (geo-)politiek opzicht behoorlijk veranderd in de laatste 
jaren: Europa moet zijn eigen broek ophouden. In het programma Finance and the Common Good 
gaan we met stakeholders uit de sector in gesprek over het alternatief: een European relational 
financial sector. Dat doen we door het organiseren van seminars, rondetafelgesprekken en 
conferenties. Daarbij richten we ons uitdrukkelijk op sleutelfiguren uit de sector én op de nieuwe 
generatie leiders: de huidige young professionals. Dit programma wordt met name gefinancierd door 
stichting Porticus, met kleine bijdragen van andere financiers. 

> Binnen het programma Finance and the Common Good vonden in 2021 de volgende activiteiten 
plaats: vijf webinars voor (ca. 30-50) young professionals uit de financiële sector; twee webinars 
voor een algemeen publiek van ca. 100 deelnemers; één online internationale conferentie voor ca. 
250 deelnemers; drie fysieke rondetafelgesprekken voor een genodigd gezelschap van ca. 20 
deelnemers. 

De voornaamste kosten van het programma Finance and the Common Good betroffen 
personeelskosten en onkosten t.b.v. de organisatie van activiteiten. De kosten konden volledig 
worden gedragen uit de lopende giften van NCDO (december 2020) en Porticus; 
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3. 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. 
Het Rijnlands denken wordt vaak aangewezen als dé eigen Europese manier van denken, organiseren 
en samenleven. Met Rijnlands denken wordt dan bedoeld: het “kapitalisme met een menselijk 
gezicht”, de inrichting van de verzorgingsstaat, sociaal-politiek beleid (publieke voorzieningen), de 
traditie van coöperatief ondernemen en familiebedrijven en de cultuur van subsidiariteit en 
medezeggenschap in bedrijf en bestuur. 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.  
 
> Binnen het programma Rijnlands Denken & Doen werden in 2021 de volgende activiteiten 
georganiseerd: vier rondetafelgesprekken voor een genodigd gezelschap (ca. 20 deelnemers); één 
seminar voor een algemeen publiek (ca. 100 deelnemers); 

De voornaamste kosten van het programma Rijnlands Denken & Doen betroffen personeelskosten en 
onkosten t.b.v. de organisatie van activiteiten. De kosten konden volledig worden gedragen uit de 
achtereenvolgende giften van de Stichting dr. Abraham Kuyperfonds (€50.000 in 2020 en €100.000 
in 2021). 

4. Het programma Zorg voor de Schepping/Laudato Si’ is in 2021 in volle ontwikkeling geweest. 
In het voorjaar 2021 werd onder de banier van de Schaepmandag een documentaire geproduceerd 
(i.s.m. het Wilminktheater Enschede) ter viering van 75+1 jaar vrijheid. In de documentaire waren 
lezingen opgenomen van Frans Timmermans, Welmoed Vlieger en Mathieu Segers.  

Na de zomer van 2021 werd begonnen met de ontwikkeling van een nieuw omvattend programma 
geënt op de encycliek Laudato Si’. Een startsubsidie van €25.000 van stichting Porticus maakte het 
mogelijk om een programmaleider aan te stellen (Josine Westerbeek-Huitink) en een programma 
verder te ontwikkelen. Dankzij dit voorbereidend werk kon het programma anno 2022 met een 
nieuwe subsidie van stichting Porticus op volle kracht van start. 

> Binnen het programma Laudato Si’ werden in 2021 de volgende activiteiten georganiseerd: twee 
fysieke seminars (ca. 30 deelnemers); productie van één online documentaire (ca. 3000 kijkers); 
 

Financieel beleid 

Socires had in 2021 een gestructureerde fondsenwerving. De middelen die van particulieren, 
bedrijven en overheden worden verkregen zijn toereikend om de doelstelling te realiseren. Voor 2021 
zal een aanspraak worden gedaan op het maximum van de reserves. 

De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. 
Inmiddels organiseert Socires ongeveer 10 activiteiten per kwartaal die uit de beschikbare middelen 
bekostigd worden. Daarnaast zijn de middelen benodigd voor de bedrijfsvoering.  
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Deze gelden worden gebruikt voor reguliere onkosten m.b.t. bedrijfsvoering, zoals kantoor, 
verzekeringen en personele onkosten. Het bestuur streeft er verder naar de uitgaven voor de 
bedrijfsvoering tot een minimum te beperken. 
 

Informatie over het bestuur (directie, toezichthouders) 

Het bestuur van het Socires bestaat uit minstens drie onbezoldigde bestuurders. De bestuurders 
worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen geschorst worden door het bestuur. Het bestuur van 
Socires kwam in 2021 vier keer voor een vergadering bijeen. De leden van het bestuur hadden geen 
nevenfuncties die relevant waren om in het verslag benoemd te worden. 

Het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Socires wordt gevormd door de volgende 
personen: 
– drs. P.L.B.A. van Geel (voorzitter Raad van Toezicht) 
– mr. F.A.M. van den Heuvel (lid Raad van Toezicht) 
– dr. mr. J. Bakker (lid Raad van Toezicht) 
– dr. J.M. Hinten (lid Raad van Toezicht) 
– drs. E. Wermuth (directeur-bestuurder) 
 
Dhr. drs. K. Buitendijk is ambtelijk secretaris en zit de bestuursvergaderingen bij.  
 

Communicatie met belanghebbenden 

Voor communicatie en naamsbekendheid heeft het bestuur geen budget beschikbaar gesteld. 

Verwachte gang van zaken 

In 2021 is Socires duidelijk professioneler geworden. Steeds meer mensen weten Socires te vinden. 
Voor 2022 zal verder gewerkt gaan worden aan naamsbekendheid, opleiden vrijwilligers, het 
uitbouwen van netwerken en tot slot het werken aan meer continue inkomstenstroom. 

Op basis van onze financiële reserves zal het aangaan van de in 2022 geplande activiteiten geen 
probleem geven. 

Het bestuur bedankt van harte alle vrijwilligers die geholpen hebben de doelstelling van Socires te 
verwezenlijken.  

‘s Gravenhage, 7 oktober 2022 

Het Bestuur 
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Balans per 31 december 2021 

(na resultaatbestemming) 
     31.12.2021    31.12.2020 
     €    € 
ACTIVA          
          
Materiële vaste activa          
Inventaris     779    974 
          
Vlottende activa          
Vorderingen en overlopende 
activa   835    1.965   
Liquide middelen   166.768    211.938   
     167.603    213.903 
          
Totaal     168.382    214.877 
          
PASSIVA          
          
Reserves en fondsen          
Overige reserves     -    5.460 
Bestemmingsfonds          
- Finance and the common good   63.637    60.368   
- FoodFIRST   31.288    89.417   
- Rijnlands Denken en Doen   67.102    40.799   
- Laudato Si   -15.995    7.508   
     146.032    198.092 
     146.032    203.552 
          
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva     22.350    11.325 
          
     168.382    214.877 
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Staat van baten en lasten over 2021 

       2021  2020 
       €  € 
BATEN          
Baten van vrienden       -  2.500 
Baten van bedrijven       36.000  - 
Baten van subsidies van overheden       20.000  50.000 
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven       315.000  251.000 
Som van de geworven baten       371.000  303.500 
          
LASTEN          
Bestedingen aan de doelstelling          
Finance and the common good       168.066  169.999 
FoodFIRST       133.396  56.604 
Rijnlands Denken en Doen       62.896  9.201 
Laudato Si       64.162  24.443 
       428.520  260.247 
          
Wervingskosten       -  - 
          
Beheer en administratie       -  -36.792 
          
Som van de lasten       428.520  223.455 

Saldo voor financiële baten en 
lasten       -57.520  80.045 
Saldo financiële baten en lasten       -  -336 
SALDO VAN BATEN EN 
LASTEN       -57.520  79.709 
 
Bestemming saldo baten en 
lasten (toevoeging/onttrekking 
aan):          
- overige reserve       -  36.456 
- bestemmingsfondsen:          
  - Finance and the common good       -28.066  -18.999 
  - FoodFIRST       -63.396  43.396 
  - Rijnlands Denken en Doen       37.104  40.799 
  - Laudato Si       -3.162  -21.943 
       -57.520  79.709 
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Toelichting 

Algemeen 

Activiteiten 

Stichting Socires, statutair en feitelijk gevestigd te ‘s Gravenhage, Grote Marktstraat 45, KvK-
nummer 27187336, is opgericht op 1 maart 2000. In juni 2019 is de laatste statutenwijziging 
geweest. 

Stichting Socires is gericht op het bevorderen van onderzoek, bezinning en actie terzake 
hedendaagse maatschappelijk ontwikkelingen en vraagstukken en het verlenen van diensten en 
bemiddeling aan hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de opbouw en het behoud van een 
menswaardige samenleving. 

Begroting 

Er is voor de exploitatie voor het boekjaar 2021 geen begroting opgesteld. Voor de diverse 
programma’s zijn wel begrotingen ter ondersteuning van de uitvoering ervan. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van art. 2:10 BW en, met ingang van 2021, van 
RJk C2 ‘Kleine fondsenwervende instellingen’. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover 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. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Materiële vaste activa 

Inventaris wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Vorderingen 

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 mogelijke verliezen als 
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
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Overige reserves 

De overige reserves zijn volledig beschikbaar voor het algemene doel van de stichting. 

Bestemmingsfonds 

Een bestemmingsfonds betreft van derden verkregen middelen waarvoor deze derden een specifieke 
besteding hebben gegeven. 

Kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 
waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten 

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften 
bestaande uit diensten worden alleen financieel verantwoord wanneer dit op geld waardeerbare 
diensten van derden betreft. Diensten die door vrijwilligers worden geleverd worden niet in de staat 
van baten en lasten verantwoord. 

Baten van particulieren en bedrijven 

Dit betreft de door de stichting in het boekjaar gerealiseerde bijdragen van particulieren resp. 
bedrijven uit onder meer donaties en giften, nalatenschappen en overige baten. 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Voorschotten worden verwerkt in het boekjaar waarin ze worden verkregen. 

Baten van subsidies van overheden en baten van andere organisaties zonder winststreven 

Dit betreft subsidies die zijn verkregen van een overheid, danwel van subsidies die onder dezelfde 
voorwaarden zijn verdeeld en toegewezen via een andere organisatie van een overheid. 

Bestedingen aan de doelstelling 

De bestedingen aan de doelstelling betreft de lasten die zijn besteed aan de diverse projecten. 

Wervingskosten  

Dit betreft alle kosten van activiteiten om betrokkenen en belangstellenden te bewegen geld te 
geven aan een of meer doelstellingen van <naam>. 

Kosten van beheer en administratie 

Dit betreft de kosten die Stichting Socires maakt in het kader van de (interne) beheersing en 
administratievoering. Dit betreft personeelsbeloningen en algemene kosten voor de stichting. De 
personeelsbeloningen betreffen de aan het personeel verschuldigde beloningen die op grond van de 
arbeidsvoorwaarden worden verwerkt in de staat van baten en lasten.  
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans  

Vorderingen en overlopende activa 

Van het totaal van de vorderingen en de overlopende activa heeft geen van de posten een resterende 
looptijd langer dan 1 jaar. De post betreft vooruitbetaalde bedragen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan Stichting Socires. 

Eigen vermogen 

Overige reserves 

Deze reserve betreft de reserve gericht op het realiseren van het algemene doel van Stichting 
Socires. Het verloop van de overige reserves is als volgt: 
 2021  2020 
   € 
    
Stand bij het begin van het boekjaar 5.460  -30.996 
Correctie beginbalans -5.460  - 
Uit resultaatbestemming -  36.456 

Stand aan het eind van het boekjaar -  5.460 

Bestemmingsfondsen  

1. bestemmingsfonds Finance and the common good (F&CG) 

Dit fonds betreft een driejarig programma met in opzet een looptijd van eind 2018 tot en met 2021. 
Het fonds wordt, samen met Sustainable Finance Lab, besteed aan de visie voor een alternatieve 
opzet van de (Europese) financiële sector, verglijkbaar met Rijnlandse financiering. De financiering 
wordt verzorgd door Stichting Benevolentia. 

2. bestemmingsfonds FoodFIRST (FF) 

Dit fonds ontvangt financiering van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 
van de aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken gelieerde Stichting Netherlands Food Partnership 
(NFP). De middelen worden besteed aan Vijverbergsessies. De looptijd is van 6 februari 2019 tot 
30 juni 2022. 

3. bestemmingsfonds Rijnlands Denken en Doen (RDD) 

Dit fonds, dat wordt gefinancierd door Stichting Dr. A. Kuyperfonds, is gericht op het 
verwezenlijken van het ‘Rijnlandproject’.  

4. bestemmingsfonds Laudato Si (LS) 

Dit fonds is bestemd voor een aantal projecten die zich richten op eco-spiritualiteit, het mobiliseren 
van de samenleving en de invloed van leidende figuren in het sociale proces en uit de ‘volgende 
generatie’. Financiering vindt in 2021 plaats door Stichting Benevolentia. Het project loopt van 
september 2021 tot begin 2022. 
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Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 
 

  F&CG  FF  RDD  LS  totaal 
  €  €  €  €  € 
           
Stand begin boekjaar  60.368  89.417  40.799  7.508  198.092 
Correctie beginbalans  31.335  5.267  -10.801  -20.341  5.460 
Gecorrigeerde stand  91.703  94.684  29.998  -12.833  203.552 
Bij: ontvangsten   140.000  70.000  100.000  61.000  371.000 
Af: bestedingen   -168.066  -133.396  -62.896  -61.162  -428.520 
Stand eind boekjaar  63.637  31.288  67.102  -15.995  146.032 

In de jaren 2019 en 2020 waren de personeelskosten niet geheel op basis van de aan de betreffende 
projecten bestede uren toegerekend. De algemene kosten waren in 2019 niet en in 2020 voor een 
bedrag groter dan de feitelijke kosten toegerekend. De hieruit voortvloeiende verschillen zijn in 
beginstand van de bestemmingsfondsen gecorrigeerd en als gevolg hiervan is de overige reserve 
ook gecorrigeerd. 

Er hebben in het boekjaar bestedingen aan derden plaatsgevonden (directe kosten), waaronder aan 
partijen met wie Stichting Socires samenwerkt voor de uitvoering van de projecten. Alle activiteiten 
voor de fondsen zijn met eigen personeel en met vrijwilligers uitgevoerd. De personeelskosten 
worden toegerekend op basis van de door de personeelsleden en vrijwilligers aan de betreffende 
projecten bestede uren (directe uren). De algemene kosten van Stichting Socires zijn op basis van de 
totale directe uren per project toegerekend. 

Bestemming resultaat boekjaar 

Het bestuur heeft besloten het volledige ‘Saldo van baten en lasten’ van dit boekjaar in mindering te 
brengen op de overige reserves (zie tabel onder staat van baten en lasten). 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
    
Crediteuren 6.694  4.258 
Loonheffing 9.285  2.899 
Nog te betalen kosten 6.371  4.168 

 22.350  11.325 

De nog te betalen kosten hebben betrekking op administratie- en accountantskosten (€ 4.231), 
declaraties personeelsleden (€ 2.140). 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Huurverplichtingen 

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van een deel van het pand op de locatie 
te ‘s Gravenhage. De huurverplichting bedraagt ongeveer € 12.000 per jaar, exclusief servicekosten. 
De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2021, maar wordt in beginsel jaarlijks 
stilzwijgend met een jaar verlengd. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening 

Baten van vrienden 

Dit betreft donaties en giften van particulieren en/of bedrijven.  

Baten van bedrijven 

Dit betreft een bijdrage ad € 36.000 aan het project Laudato Si onder het thema “Vrijheid & 
Verantwoordelijkheid’. 

Baten van subsidies van overheden 

Van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een subsidie ontvangen voor het 
project FoodFIRST. Deze subsidie ad € 20.000 is de bijdrage 2021 ten behoeve van het project 
2019 – 2022 (2020 : € 50.000). De totale maximale subsidie bedraagt €150.000. 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 

Dit betreft bijdragen van aan de overheid gelieerde organisaties en andere organisaties die alle zijn 
bestemd voor de bestemmingsfondsen 
 2021  2020 
 €  € 
    
Finance and the common good 140.000  151.000 
FoodFIRST 50.000  50.000 
Rijnlands Denken en Doen 100.000  50.000 
Laudato Si 25.000  - 

Totaal 315.000  251.000 

Overige baten 

In 2021 zijn er geen overige baten geweest (2020: nihil). 

Bestedingen aan de doelstelling 

De bestedingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

  F&CG  FF  RDD  LS  totaal 
  €  €  €  €  € 
           
Personeelskosten  83.814  118.455  57.218  53.799  313.286 
Directe kosten   77.658  6.881  1.663  2.900  89.102 
Aandeel algemene 
kosten   

 
6.594  8.060  4.015  7.463  26.132 

Totaal  168.066  133.396  62.896  64.162  428.520 
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Wervingskosten 

Er zijn geen specifieke wervingskosten geweest in 2021. De kosten voor algemene marketing via 
website en dergelijke zijn begrpen in de kosten van beheer en administratie. 

Kosten van beheer en administratie 

Personeelsbeloningen  
 2021  2020 
 €  € 
    
Lonen en salarissen 254.123  95.118 
Sociale lasten 41.537  17.034 
Overige personeelskosten 17.626  - 
 313.286  112.152 
Toegerekend aan:    
- Finance and the common good -83.814  -53.968 
- FoodFIRST -118.455  -23.831 
- Rijnlands Denken en Doen -57.218  -11.665 
- Laudato Si -53.799  -22.688 

Totaal -  - 

De toerekeningen aan 2020 zijn herrekend op basis van de urenbesteding. De weergegeven 
bedragen zijn de bedragen ná de herrekening. 

Overige kosten 
 2021  2020 
 €  € 
    
Afschrijvingen  195  - 
    
Overige bedrijfslasten:    
- overige personeelskosten -  4.558 
- huisvestingskosten 9.538  6.195 
- verkoopkosten 273  1.926 
- kantoorkosten 15.896  11.279 
 25.707  23.958 
    
Financiële baten en lasten 230  336 
 26.132  24.294 
Toegerekend aan:    
- Finance and the common good -6.594  -9.189 
- FoodFIRST -8.060  -6.484 
- Rijnlands Denken en Doen -4.015  -2.220 
- Laudato Si -7.463  -6.401 

Totaal -  - 
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De toerekeningen aan 2020 zijn herrekend op basis van de urenbesteding. De weergegeven 
bedragen zijn de bedragen ná de herrekening. 

Overige toelichtingen 

Het gemiddeld aantal werknemers, berekend op fulltime basis en uitgesplitst naar activiteiten, 
bedroeg 4,0 (2020: 2,0). 

De leden van de Raad van Toezicht en de vrijwilligers hebben in het boekjaar geen bezoldiging of 
andere vergoeding ontvangen. 

Ondertekening van de jaarrekening 

Doorn, 7 oktober 2022 
 
 
 
w.g. 
 

 
 
 
w.g. 
 

 
 
 
w.g. 
 

Drs. E. Wermuth 
Directeur-bestuurder 

Drs. P.L.B.A. van Geel 
Raad van Toezicht 
voorzitter 

Mr. F.A.M. van den Heuvel 
Raad van Toezicht 
vice-voorzitter 

 
 
 
 
w.g. 
 

 
 
 
w.g. 
 

 
 
 

Dr. J.M. Hinten-Nooijen 
Lid Raad van Toezicht 

Dr.mr J. Bakker-Klein 
Lid Raad van Toezicht 
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Overige gegevens 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

De statuten bepalen dat de bestuurder de jaarrekening ter vaststelling voorlegt aan de raad van 
toezicht. De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht. 


