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Over Stichting Waarden en Samenleving 
 

 

 

 

De wereld verandert ….en soms sneller dan we 
denken. 

De vragen ‘waar leven we eigenlijk voor?’ en ‘hoe 

kunnen we op een zinvolle wijze inhoud aan het 
mens-zijn geven?’ worden steeds moeilijker te 

beantwoorden. 

Waar vinden we de antwoorden op ingrijpende 
vraagstukken als ecologie, culturele polarisatie, 

economische volatiliteit, klimaatmigratie, sociale 
ongelijkheid, overconsumptie en technologie zonder 
te vervallen in louter economische modellen en 

financiële consequenties? 

Niemand wil leven in een wereld waarin 
onverschilligheid, egoïsme en hardvochtigheid de 

basis zijn. We beseffen dat integriteit, 
verdraagzaamheid, vertrouwen en ethisch besef 
onontbeerlijk zijn voor samenleven en samenwerken. 

Het is daarom nodig dat wij onze kennis en 
vaardigheden op het terrein van zorgvuldig en 
duurzaam beheer van onze samenleving te 

vergroten. 

Stichting Waarden en Samenleving stelt zich tot doel 
om deze kennis te ontwikkelen en te delen, om 

daarmee te komen tot een ethisch gefundeerd 
draagvlak waarmee wij onze samenleving een betere 

toekomst kunnen geven. 

Stichting Waarden en Samenleving zet zich in om het 
ethisch bewustzijn in de samenleving te vergroten. 

Ze doet dit door het opzetten van (non-profit) 
educatieve- en gespreksbijeenkomsten, een leerhuis, 
voor uiteenlopende doelgroepen en maatschappelijke 

sectoren. 
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Activiteiten en evaluatie 2019 

 
  

Doelstellingen 

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van het 
werken aan de mogelijkheden voor het behalen van 

de geformuleerde doelstellingen. 

Het aanwezige plan voor de lezingen en cursussen 

door middel waarvan we onderstaande ambitie waar 
willen maken diende te worden aangepast omdat 

eerdere benaderingen minder succesvol bleken. 

“Stichting Waarden en Samenleving beijvert zich voor het 

vergroten van het ethisch bewustzijn in de samenleving. 

Ze doet dit door het opzetten van educatieve- en 

gespreksbijeenkomsten voor uiteenlopende doelgroepen 

en maatschappelijke sectoren. Het is haar ambitie om 

door samen te werken  

en samen te leren, te komen tot een versteviging  

van het ethisch fundament in de samenleving.” 

 

Daar is hard aan gewerkt en voor 2020 staat een 

aantal projecten in de startblokken 

Communicatie 

In 2019 hoopten we de Nieuwsbrief definitief gestalte 
te kunnen geven. Die doelstelling is niet gehaald en 

we hebben dit opnieuw als doel opgevoerd voor 
2020. 

ANBI  

De ANBI status werd bereikt in mei 2017. Eén van de 

doelstellingen is die status te behouden. 

De essentie 

Het meest essentiële blijft onze overtuiging dat 
kernwaarden in onze maatschappij zonder uitstel 
dienen te worden vernieuwd en geactualiseerd. 

Daarop zijn onze doelstellingen, en dus onze 
activiteiten in de afgelopen jaren, gericht geweest en 

daar zullen we in 2020 onverminderd aandacht aan 

besteden. 
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Financieel Verslag 

 
  

Het financieel verslag is dit boekjaar beperkt. 

Er zijn nog weinig baten en de kosten die gemaakt 
zijn betreffen alleen uitgaven om de activiteiten in 

2019 mogelijk te maken. 

 

Voor 2020 zijn de verwachtingen hoog gespannen. Er 
zullen programma’s van start gaan die het, ook 

financieel, mogelijk maken om meer en meer 
activiteiten te ontwikkelen om onze missie te 

voltooien. 
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Balans per 31 december 2019 
 

 Debet  Credit 

      

Activa      

      

Liquide middelen 138     

      

Totaal Activa  138    

      

Passiva      

      

Vreemd vermogen    1.421  

      

Eigen Vermogen    -1.283  

      

Totaal Passiva     138 

      

Balanstotaal  138   138 
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Staat van Baten & Lasten 2019 
 

 Gerealiseerd 2019  Begroting 2019 

      

Baten      

      

Lezingen  400   500  

      

Totaal baten  400   500 

      

      

Lasten      

      

Wervingskosten 263   350  

Doelstellingen 0   350  

      

Totaal lasten  263   700 

      

      

      

Resultaat  137   -200 
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Toelichting Balans en Staat van Baten & Lasten 2019 
 

  

Balans 

 

Activa 

Liquide middelen:  

het tegoed op onze bankrekening per 31 december 

2019 

 

Passiva 

Vreemd Vermogen: 

Het door de bestuursleden initieel ingebrachte 

bedrag (lening aan de Stichting) ter dekking van de 

eerste kosten 

 

Eigen Vermogen: 

Bestaat uit het (negatieve) eigen vermogen en een 

positief resultaat over 2019. 

 

Staat van Baten & Lasten 

 

Baten 

De baten bestaan uit gegeven lezingen in 2019. 

 

 

Lasten 

Wervingskosten: 

Dit betreft slechts de operationele kosten. De kosten 
die in 2019 gemaakt zijn betreffen de 

vergaderkosten, kosten voor de website en 

bankkosten 

 

Kosten doelstellingen: 

Betreft kosten die gemaakt worden om onze 

doelstellingen te realiseren.  

 



 

Stichting Waarden en Samenleving - Jaarverslag 2019 
pagina 9 van 9 

© copyright – alle rechten voorbehouden aan Stichting Waarden en Samenleving © 

Begroting 2020 
 

Begroting 2020  2019 gerealiseerd 

      

Baten      

      

Programma’s 10.000   400  

Nieuwsbrief 1.000   0  

      

Totaal Baten  11.000   400 

      

Lasten      

      

Programma’s en doelstellingen 2.000    0 

Exploitatie 8.250    263 

      

Totaal Lasten  10.250   263 

      

      

Resultaat  750   137 

      

      

 


