
ontplooiing - politiek - ruimtelijke beelden 
 

  
 

 

1 

Stichting Sociotext   KvK Haaglanden nr. 27260625 

Marterweide 20   Fiscaal nr. NL 8167.95.782 

5467 LL Veghel   IBAN NL85 TRIO 0198 5121 12 

Telefoon 06 53181724   

office@sociotext.nl   Http://www.sociotext.nl 

 
Verslag 2022, plan 2023 
 

27 januari 2023 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Hoofdlijnen beleidsplan en activiteiten        2 

Doelstelling Sociotext         2 

Programmatische continuïteit        3 

Governance            6 

 Samenstelling bestuur en directie       6 

 Ontwikkelingen exogeen         6 

Financiën            6 

Beloningsbeleid en personeel        6  

Algemene, financiële toelichting        7 

 Financieel overzicht 2021-2023        8 

 Balans eind 2019, 2020, 2021 en 2022        9 

Ondertekening         10 

 

 

 



ontplooiing - politiek - ruimtelijke beelden 
 

  
 

 

2 

Stichting Sociotext   KvK Haaglanden nr. 27260625 

Marterweide 20   Fiscaal nr. NL 8167.95.782 

5467 LL Veghel   IBAN NL85 TRIO 0198 5121 12 

Telefoon 06 53181724   

office@sociotext.nl   Http://www.sociotext.nl 

Hoofdlijnen beleidsplan en activiteiten 
 

In dit hoofdstuk behandelen we de statutaire doelstelling, het beleidsplan en de 

activiteiten van de Stichting Sociotext. Behalve dat we hiermee een willekeurige 

lezer een inleiding op ons werk bieden, zoeken we daarmee aansluiting bij het 

eerste deel van het (fiscale) Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen. 

 

 

Doelstelling Sociotext 

 

Bij de oprichting van de Stichting Sociotext, op 31 juli 2003, is haar doel 

vastgelegd. Dat doel is onveranderd blijven gelden.  

 

Artikel 2, eerste lid, Statuten luidt: ‘De stichting heeft ten doel: 

a. de publieke discussie over de inrichting van de Nederlandse en de Europese 

samenleving te stimuleren en om vanuit een humanistische 

levensbeschouwing een bijdrage te leveren aan die discussie. De stichting 

heeft in het bijzonder tot doel om schrijvers, redacteurs en adviseurs te 

ondersteunen omtrent openbaar bestuur en stedelijke ontwikkeling; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.’ 

 

Op pagina 1 van het (fiscale) Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 

wordt een aantal doelgroepen genoemd waarvan een instelling er één of 

meerdere kan aankruisen. In de veronderstelling dat wij hiermee beantwoorden 

aan een informatiebehoefte die sterk leeft bij grote aantallen mensen, zouden 

wij voor Sociotext het volgende aankruisen: 

• algemeen publiek; 

• gemeenschappen; 

• milieu; 

• natuurgebieden; 

• studenten; 

• overig. 
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Programmatische continuïteit 

 

De Stichting Sociotext verricht haar activiteiten binnen een meerjarig 

beleidskader. Aan de uitvoering van het Beleidsplan Sociotext van 7 februari 

2015 heeft de stichting de afgelopen jaren al gewerkt. Die uitvoering wordt in 

2023 voortgezet. Ook de context of het faciliteren van de inhoudelijke 

activiteiten kent continuïteit. Dus bijvoorbeeld het beloningsbeleid (de functies 

binnen de stichting zijn onbezoldigd), de prudente omgang met 

persoonsgegevens of de rol van duurzame ontwikkeling in de bedrijfsvoering 

wijzigen niet. 

 

In het beleidsplan zijn vier programma’s onderscheiden. De navolgende 

toelichting gaat per programma in op de activiteiten van 2022 en 2023. 

 

 

Programma A Politiek en bestuur 

 

Met dit programma richt Sociotext zich op de sturing van de samenleving. 

Binnen programma A bieden de volgende vragen inspiratie voor projecten en 

verdere activiteiten: 

1. Wat houdt goed bestuur in?  

2. Hoe vernieuwen overheden, burgers, private instellingen en bedrijven 

beleidsvorming?  

 

Binnen programma A  Politiek en bestuur is in 2022 en wordt in 2023 zeker 

gewerkt aan project 4  Mensen onder bestuur en aan project 5  Actualiteiten 

staatsrecht van de Nederlanden. Voor project 4 blijft het werk beperkt tot 

documentatie, want de beschikbaarheid van participanten is niet dusdanig dat 

het project al verder gebracht kan worden. Maar het is de bedoeling dat project 

5 in 2023 wordt afgesloten met een publicatie. 

 

 

Programma B Cultuur en geschiedenis 

 

Met dit programma richt Sociotext zich op menselijke creativiteit en op de 

ontwikkeling en rijkdom van samenlevingen. Terwijl wij de verandering van de 

(laat)moderne samenleving ervaren, kunnen we ons afvragen hoe voorgaande 
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generaties veranderingen in gang hebben gezet en op veranderingen hebben 

gereageerd.  

 

Binnen programma B bieden de volgende vragen inspiratie voor projecten en 

verdere activiteiten: 

1. Hoe kan een laatmoderne samenleving cultureel en politiek worden 

gekenschetst? Hoe hebben die karakteristieken zich ontwikkeld?  

2. Hoe verhouden Westerse beschavingen zich historisch tot hun omgeving?  

3. Hoe kan de positie van individuele mensen of organisaties worden begrepen 

in de context van modernisering?  

 

Binnen programma B  Cultuur en geschiedenis is in 2022 en wordt in 2023 

zeker gewerkt aan project 2  Werken met ruimte, Over cultuur en stedelijke 

ontwikkeling, ook al blijft het werk nu beperkt tot documentatie. 

 

Vanuit programma B is in 2022 nog een activiteit ondernomen anders dan als 

eigen, geformuleerd project. Sociotext faciliteerde namelijk een excursie naar 

publiek en particulier beheerde monumenten in de Loire-streek. De 

vraagstelling van die excursie betrof de betekenis van het erfgoed van Chinon, 

Fontevraud, Montsoreau en Saumur voor hun hedendaagse, stedelijke 

ontwikkeling. 

 

 

Programma C Mens, techniek en aarde 

 

Met dit programma richt Sociotext zich op de uiteenlopende manieren waarop 

mensen hun fysieke omgeving beheersen. Daarbij kunnen zowel het technisch 

kunnen als vraagstukken van verantwoordelijkheid en duurzaamheid naar 

voren komen. 

 

Binnen programma C bieden de volgende vragen inspiratie voor projecten en 

verdere activiteiten: 

1. Welke instrumenten reiken biomedische wetenschappen en technologie aan 

om mee te werken aan onze toekomst?  

2. Hoe hangen technische, economische en sociale factoren met elkaar samen 

en hoe geven zij vorm aan duurzame ontwikkeling?  

3. Welke ethische overwegingen en praktische richtlijnen helpen ons om op 

aarde zowel menselijke ontwikkeling als ander leven ruimte te bieden?  
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4. Hoe kunnen individuele burgers, private organisaties en locale overheden 

verantwoordelijkheid opnemen voor hun omgeving? 

 

Binnen programma C  Mens, techniek en aarde  is in 2022 en wordt in 2023 

zeker gewerkt aan project 3  Openbare ruimte. Ook hier blijft het werk 

vooralsnog beperkt tot documentatie. 

 

 

Programma D Werkplaats van de geest 

 

Met dit programma richt Sociotext zich op het tijdruimtelijk samenbrengen van 

onderzoekers, schrijvers, adviseurs, docenten, kunstenaars en beslissers. Want 

naast alle mogelijkheden van uitwisseling via boeken, tijdschriften en digitale 

media blijven reële ontmoetingen en substantiële gesprekken van essentieel 

belang voor een kwalitatief hoogstaande discussie. Door een groepje 

participanten gelegenheid te bieden voor ontspanning van het lichaam 

(misschien ook ontspanning door fysieke inspanning) en rustige oefening van de 

geest, creëert Sociotext een werkplaats waar mensen aandacht kunnen geven 

aan de ander, verrast worden door die ander en door hun eigen gedachten, 

samen hun ideeën verrijken en zo sterker bijdragen aan de publieke discussie 

over de inrichting van de samenleving. 

 

Vanuit programma D hebben we in de zomer van 2022 als een klein evenement 

een aantal mensen rond de tafel genodigd om de vruchten van de regio te 

bespreken. Dat lijkt intussen een traditie bij dit programma, maar de gevonden 

werkvorm blijkt ook zeer geschikt te zijn voor onze Werkplaats van de geest. 
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Governance 
 

 

Samenstelling bestuur en directie 

 

Het bestuur bestuurt de stichting en haar activiteiten volgens de statuten van 

31 juli 2003. Heel 2022 bestond het bestuur van de stichting uit Gwénaël 

Gaussand als secretaris (huidige termijn tot 15 maart 2023), Wiebe Oosten als 

penningmeester (huidige termijn tot 15 maart 2023) en Wouter-Jan Oosten als 

voorzitter (huidige termijn tot 14 november 2023).  

 

De directie van Sociotext Press wordt gevoerd door directeur-uitgever Wouter-

Jan Oosten, die voor onbepaalde tijd in deze functie is benoemd. De directie 

draagt zorg voor de uitvoering van een deel van de activiteiten van de stichting, 

met name de activiteiten van de uitgeverij, en zij doet dat in het kader van het 

daartoe door het bestuur vastgestelde reglement van 3 juni 2005. 

 

 

Ontwikkelingen exogeen 

 

In tegenstelling tot het voorgaande jaar zijn er over 2022 geen exogene 

ontwikkelingen, zoals nieuwe financiële wetgeving, te melden die van belang 

waren voor Sociotext. We voorzien ze ook niet voor 2023. 

 

 

Financiën 
 

 

Beloningsbeleid en personeel 

 

Het beloningsbeleid van Sociotext is dat de bestuursleden en de directeur-

uitgever hun functies onbezoldigd verrichten. Dat verwoorden we nogeens 

expliciet nu met het oog op pagina 3 van het (fiscale) Standaardformulier 

publicatieplicht ANBI Algemeen. 
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Het (fiscale) Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen geeft ook 

aanleiding om in te gaan op onze personele capaciteit. De stichting heeft nul 

personeelsleden in dienst en maakt ook geen gebruik van uitzendkrachten, 

detachering of zzp’ers. Dat gold voor heel 2022. En het geldt voor 1 januari 

2023. Er is op dit moment in onze projecten niet voorzien dat er wel bezoldigde 

medewerkers komen. Vrijwilligers, in de gegeven definitie van mensen met een 

inzet meer dan drie keer per jaar, telde Sociotext er vier gedurende 2022 en op 

1 januari 2023. Nieuwe participanten zijn wel van harte welkom. 

 

 

Algemene, financiële toelichting 

 

Zoals voorzien zijn er vanuit de vier programma’s in 2022 geen betaalde 

diensten geleverd. Ook publicaties zijn het afgelopen jaar niet verkocht. Er zijn 

ook geen presentexemplaren uitgereikt. Voor 2023 bestaat wat dit betreft 

hetzelfde beeld.  

 

De bijdragen van donateurs waren in 2022 50% hoger dan verwacht. Dat liet 

ons toe om in de programma’s tot bijna 73% hogere uitgaven te doen dan 

aanvankelijk begroot om de activiteiten te faciliteren. We verwachten dat in de 

jaren 2023-2024 de activiteiten vanuit programma D een groot deel van de 

programmagebonden uitgaven blijven uitmaken. 

  

Eind 2021 heeft de stichting zich bereid verklaard om het fractiebudget te 

bewaren van Water Natuurlijk bij het waterschap Aa en Maas. De zeggenschap 

over dat geld blijft bij de penningmeester van die fractie. Deze vriendendienst 

wordt verricht in aansluiting bij programma A. Eind 2022 ontvingen we het 

bijkomende verzoek om voor de regio Noord-Brabant van Water Natuurlijk het 

campagnebudget voor de waterschapsverkiezing van Aa en Maas te bewaren. 

Daar heeft de stichting in bewilligd. Uiteraard worden dan drie afzonderlijke 

financiële administraties bijgehouden (stichting, fractie, regionale campagne). 

 

Het eigen vermogen van de stichting is op de overgang van 2022 naar 2023 licht 

gedaald, maar bevindt zich toch nog op een niveau hoger dan in eerdere jaren. 

Wel gaan we uit van opnieuw een bescheiden daling op de overgang naar 2024. 

In toelichting op de balans is te constateren dat, afgaande op de ANWB-

koerslijst, het bedrijfsvoertuig zijn waarde goed heeft bewaard. 
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Financieel overzicht 2021-2023 

 

 

Staat van uitgaven en inkomsten: 

 

Uitgaven Begroot  

2021 

Gerealiseerd 

2021 

Begroot  

2022 

Gerealiseerd 

2022 

Begroot 

2023 

Communicatie 

Bankkosten 

Programma A 

Programma B 

Programma C 

Programma D 

Bestuurskosten 

Belastingen 

450,00 

175,00 

350,00 

400,00 

25,00 

3.100,00 

400,00 

0,00 

379,46 

182,53 

79,90 

254,35 

0,00 

10.147,89 

434,69 

0,00 

390,00 

190,00 

100,00 

250,00 

50,00 

3.000,00 

300,00 

0,00 

272,41 

180,65 

179,19 

729,30 

108,94 

4.851,05 

278,42 

0,00 

350,00 

190,00 

150,00 

500,00 

100,00 

4.800,00 

300,00 

0,00 

Totaal € 4.900,00 11.478,82 4.280,00 6.599,96 6.390,00 

 

 

Inkomsten Begroot  

2021 

Gerealiseerd 

2021 

Begroot  

2022 

Gerealiseerd 

2022 

Begroot 

2023 

Programma A 

Programma B 

Programma C 

Programma D 

Bijdragen 

Omzetbelasting 

Spaarrente 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.750,00 

150,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

23.125,00 

1.437,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.000,00 

200,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6.000,00 

101,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.000,00 

100,00 

0,00 

Totaal € 4.900,00 24.562,00 4.200,00 6.101,00 4.100,00 
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Balans eind 2019, 2020, 2021 en 2022 

 

Sociotext maakt gebruik van Triodos Bank. 

 

Activa 31 december 

2019 

31 december 

2020 

31 december 

2021 

31 december 

2022 

Zaken 

- internetdomein, 

website 

- kantoormaterialen 

- voorraad boeken 

- transportmiddel 

Liquide middelen 

- betaal- en 

spaarrekeningen 

- deposito 

Vorderingen 

4.000,00 

       0,00 

 

       0,00 

       0,00 

4.000,00      

     12.044,35 

12.044,35 

 

         - 

0,00 

12.000,00 

         0,00 

 

         0,00 

         0,00 

12.000,00 

       3.127,33 

3.127,33 

 

        - 

0,00 

11.000,00 

         0,00 

 

         0,00 

         0,00 

11.000,00 

16.783,97 

16.783,97 

 

         - 

0,00 

10.200,00 

  0,00 

 

  0,00 

         0,00 

10.200,00 

16.891,83 

16.891,83 

 

         - 

53,00 

Totaal € 16.044,35 15.127,33 27.783,97 27.144,83 

 

 

Passiva 31 december  

2019 

31 december 

2020 

31 december 

2021 

31 december 

2022 

Eigen vermogen 

Vreemd vermogen 

(kort) 

16.015,56 

28,79 

15.127,33 

0,00 

27.159,51 

624,46 

25.757,41 

1.387,42 

Totaal € 16.044,35 15.127,33 27.783,97 27.144,83 

 

De vordering eind 2022 komt overeen met het bedrag aan terug te ontvangen 

voorbelasting (de aangifte over het vierde kwartaal is namelijk ingediend op 31 

december 2022). Bij het vreemd vermogen is er een bedrag van € 1.329,87 van 

Water Natuurlijk: het restant van het fractiebudget 2022 van Water Natuurlijk 

bij waterschap Aa en Maas plus het bedrag van een factuur van een derde door 

die fractie te voldoen. De stichting heeft dat geld slechts in bewaring. Daarnaast 

heeft de bancaire afwikkeling van drie kleine facturen voor Sociotext zelf van 

december 2022 pas na de jaarwisseling plaatsgevonden: tezamen € 57,55. 

 

Op 31 december 2022 waren de volgende boeken in voorraad: in relatie tot 

programma A  128 stuks product 1 (geen mutaties ten opzichte van eind 2021) 

en 162 stuks product 2 (geen mutaties ten opzichte van eind 2021), in relatie 
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tot programma C  99 stuks product 3 (geen mutaties ten opzichte van eind 

2021) en 62 stuks product 4 (geen mutaties ten opzichte van eind 2021). Er zijn 

in 2022 geen boeken verkocht of als presentexemplaar uitgereikt. 

 

 

Ondertekening 
 

Dit beleidsdocument met de jaarstukken 2022 en het werkplan en de begroting 

2023 is door het bestuur te Veghel vastgesteld op 27 januari 2023. 

 

 

Wouter-Jan Oosten, 

voorzitter 

 

 

Gwénaël Gaussand, 

secretaris 

 

 

Wiebe Oosten, 

penningmeester 

 


