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Inleiding 
 
 

Continuïteit van het programma 
 
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 
2019 voortgezet. Ook de context of het faciliteren van de inhoudelijke 
activiteiten kent continuïteit. Dus bijvoorbeeld het beloningsbeleid (de functies 
binnen de stichting zijn onbezoldigd) en 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 2018 en 2019. 
 
Binnen programma A  Politiek en bestuur is in 2018 en wordt in 2019 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 
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het project al verder gebracht kan worden. Maar het is de bedoeling dat project 
5 in 2019 wordt afgesloten met een publicatie. 
 
In aanvulling op de genoemde projecten is in 2018 vanuit programma A 
ondersteuning geboden aan het verzorgen van een collegereeks en 
tentaminering bij Avans. Concreet ging het om beleidskunde voor hbo-
deeltijdstudenten bestuurskunde / overheidsmanagement in ’s-Hertogenbosch. 
Dat leidde bijvoorbeeld tot leerzame gesprekken over de betekenissen van 
burgerparticipatie en over ambtelijke regie voor integraal omgevingsbeleid. Onze 
stichting is bereid om hier in 2019 een vervolg aan te geven indien de 
hogeschool opnieuw wenst dat deze opleiding van buitenaf wordt gevoed. 

 
Als spin-off van het educatieve werk dat Sociotext faciliteerde, voltooide een van 
onze participanten in 2018 een recensie van een bestuurskundeboek. Die 
recensie is via onze digitale en sociale media gedeeld met het publiek. 
 
Binnen programma B  Cultuur en geschiedenis is in 2018 en wordt in 2019 
zeker gewerkt aan project 2  Werken met ruimte, Over cultuur en stedelijke 
ontwikkeling, ook al blijft het werk nu beperkt tot documentatie. Daarnaast 
wordt opnieuw geparticipeerd in de Cultuur Haven Veghel. 
 
Binnen programma C  Mens, techniek en aarde  is in 2018 en wordt in 2019 
zeker gewerkt aan project 3  Openbare ruimte. Ook hier blijft het werk 
vooralsnog beperkt tot documentatie. 
 
Binnen programma D  Werkplaats van de geest zijn in detail geen projecten 
geformuleerd. Het programma veronderstelt een openstelling. Op basis van de 
vroege, maar veelbelovende ervaringen in 2018 krijgt ook dit programma zijn 
vervolg in 2019. 
 
 
 

Governance en gegevensbescherming 
 
Heel 2018 bestond het bestuur van de stichting uit Gwénaël Gaussand als 

secretaris, Wiebe Oosten als penningmeester en Wouter-Jan Oosten als 
voorzitter. Hun termijnen eindigen per 15 maart 2019, 15 maart 2019 en 14 
november 2019 respectievelijk. Het bestuur bestuurt de stichting en haar 
activiteiten volgens de statuten van 31 juli 2003. 
 
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, 
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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. 
 
In 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming in werking getreden 
als opvolger van een Europese richtlijn en Nederlandse wet in formele zin. Dat 
was een goede aanleiding om het eigen privacybeleid te overdenken.  

 Sociotext gebruikt persoonsgegevens van bestuursleden in de mate die nodig 
is om te kunnen voldoen aan de eisen van de Kamer van Koophandel voor 
het handelsregister, en van de Belastingdienst vanwege de ANBI-status. 
Daarom zijn de namen van de bestuursleden bijvoorbeeld terug te vinden op 
onze website die is gerealiseerd via het hosting- en webpagedesign-bedrijf 

Jimdo. De bestuursleden dragen zelf zorg voor hun onderlinge 
communicatie, de stichting houdt bijvoorbeeld geen lijst bij met email-
adressen en telefoonnummers. 

 Persoonsgegevens van participanten worden gepubliceerd in de mate die de 
betreffende participant Sociotext zelf toelaat. Terwijl de een het wenselijk 
vindt om dankzij de website per email en telefonisch door derden benaderd 
te kunnen worden, is de ander slechts te benaderen via het kantooradres 
van Sociotext. De communicatie tussen Sociotext en participanten verloopt 
voor een belangrijk deel per email, zodat in onze email-accounts (Jimdo en 
Hotmail) namen en email-adressen van participanten zijn opgenomen. De 
stichting houdt geen afzonderlijke lijst bij met persoonsgegevens van 
participanten. Sociotext Press bewaart enkele overeenkomsten met auteurs, 
en van de betreffende participanten zijn dan persoonsgegevens in de 
overeenkomst opgenomen die nodig zijn om die wederpartijen aan te duiden. 
Als vrijwilligersorganisatie heeft Sociotext geen werknemers en dus geen 
personeelsadministratie. 

 Van donateurs wordt evenmin een lijst bijgehouden. Sociotext heeft geen 
groep donateurs die doneren om redenen van wederdiensten of gezelligheid 
waardoor de stichting een quasi-vereniging zou worden en een 
ledenadministratie passend zou zijn. Sociotext is ook geen politieke partij 
zodat bijvoorbeeld de verplichte registratie van gevers van artikel 21 Wet 
financiering politieke partijen niet van toepassing is. De communicatie 
tussen Sociotext en donateurs verloopt via persoonlijk contacten, face-to-
face. 

 Door de ontvangst van donaties, en de ontvangst van declaratieformulieren 
van vrijwilligers en, mits goedgekeurd, de uitbetaling van vergoedingen van 
daadwerkelijk gemaakte kosten, worden in de financiële administratie en bij 
Triodos Bank persoonsgegevens opgenomen. Dat blijft beperkt tot de 
gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de transactie. De historie 
van deze transacties blijft bewaard in zoverre dat nodig is voor eventueel 
verlangde verantwoording. 
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Bij een en ander wordt gebruik gemaakt van een beveiligd WiFi-netwerk en 
computers met beveiligingssoftware. 
 
 
 

Financiën 
 
 

Algemene toelichting 

 
Zoals voorzien zijn er vanuit de vier programma’s in 2018 geen betaalde 
diensten geleverd. Ook publicaties zijn het afgelopen jaar niet verkocht. Voor 
2019 bestaat wat dit betreft hetzelfde beeld. De bijdragen van donateurs waren 
in 2018 iets hoger dan verwacht. De uitgaven worden gestabiliseerd. 
 
 

Financieel overzicht 2017-2019 
 
Aan de uitgavenzijde valt van 2018 op dat aan activiteiten van programma B 
driemaal zoveel is besteed dan was voorzien. De verklaring hiervoor is dat op 
initiatief van een van de participanten is meegewerkt in de Cultuur Haven 
Veghel. Omdat de andere uitgavenposten beter gerespecteerd konden worden en 
omdat bovendien de bijdragen meevielen, is deze hogere uitgave toegestaan. Het 
jaar is afgesloten met een zeer klein positief resultaat: € 213,39. 
 
Omdat we wel continuïteit zien in de activiteiten, terwijl het maar de vraag is of 
de bijdragen van donateurs daarmee gelijke tred houden, is formeel begroot dat 
de stichting in 2019 wat inteert op haar vermogen. 
 
 

Uitgaven Begroot 

2017 

Gerealiseerd 

2017 

Begroot 

2018 

Gerealiseerd 

2018 

Begroot 

2019 

Communicatie 

Bankkosten 

Programma A 
Programma B 

Programma C 

Programma D 

Bestuurskosten 

Belastingen 

400,00 

140,00 

300,00 
300,00 

200,00 

1.800,00 

500,00 

0,00 

137,15 

127,27 

265,91 
474,45 

0,00 

4.1.43,71 

497,24 

0,00 

250,00 

140,00 

300,00 
400,00 

50,00 

3.000,00 

500,00 

0,00 

123,45 

127,61 

367,51 
1.255,84 

10,46 

3.192,64 

486,10 

0,00 

250,00 

140,00 

400,00 
1.400,00 

50,00 

3.300,00 

500,00 

0,00 

Totaal € 3.640,00 5.645,73 4.640,00 5.563,61 6.040,00 
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Inkomsten Begroot 
2017 

Gerealiseerd 
2017 

Begroot 
2018 

Gerealiseerd 
2018 

Begroot 
2019 

Programma A 

Programma B 

Programma C 

Programma D 

Bijdragen 
Omzetbelasting 

Spaarrente 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.600,00 
28,00 

12,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.000,79 

1.675,00 
28,00 

22,55 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.200,00 
450,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.315,00 
452,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.300,00 
367,00 

0,00 

Totaal € 3.640,00 5.726,34 4.650,00 5.777,00 5.667,00 
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Balans eind 2016, 2017 en 2018 

 
Sociotext maakt gebruik van Triodos Bank. Het zakelijke deposito liep er tot 
begin januari 2018. 
 
 

Activa 31 december 

2016 

31 december 

2017 

31 december 

2018 

Zaken 

- internetdomein, website 
- kantoormaterialen 

- voorraad boeken 

- transportmiddel 

Liquide middelen 

- betaal- en spaarrekeningen 
- deposito 

Vorderingen 

8.500,00 

      0,00 
      0,00 

      0,00 

8.500,00 

11.676,73 

9.676,73 
2.000,00 

0,00 

5.000,00 

      0,00 
      0,00 

      0,00 

5.000,00 

11.118,99 

9.118,99 
2.000,00 

0,00 

4.500,00 

      0,00 
      0,00 

      0,00 

4.500,00 

11.332,38 

11.332,38 
- 

0,00 

Totaal € 20.176,73 16.118,99 15.832,38 

 
 

Passiva 31 december 
2016 

31 december 
2017 

31 december 
2018 

Eigen vermogen 

Vreemd vermogen (kort) 

19.475,38 

701,35 

16.118,99 

0,00 

15.718,43 

113,95 

Totaal € 20.176,73 16.118,99 15.832,38 

 
 
Het bedrijfsvoertuig is verder verouderd door tijdsverloop en gebruik, al wordt er 
zeer beheerst mee gereden. De kleine schuld eind 2018 betreft een declaratie 
van gemaakte kosten die nog niet was uitbetaald. 
 
Op 31 december 2018 waren de volgende boeken in voorraad: in relatie tot 
programma A 128 stuks product 1 (geen mutaties ten opzichte van eind 2017) 
en 162 stuks product 2 (geen mutaties ten opzichte van eind 2017), in relatie 
tot programma C 104 stuks product 3 (2 minder dan eind 2017) en 62 stuks 
product 4 (geen mutaties ten opzichte van eind 2017). Er zijn in 2018 geen 
boeken verkocht, de twee exemplaren zijn cadeau gedaan aan relaties. 
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Ondertekening 
 
Dit beleidsdocument met de jaarstukken 2018 en het werkplan en de begroting 
2019 is door het bestuur te Veghel vastgesteld op 3 februari 2019. 
 
 
Wouter-Jan Oosten, 
voorzitter 
 
 
Gwénaél Gaussand, 
secretaris 
 
 
Wiebe Oosten, 
penningmeester 
 


