Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting voor Onderzoek naar en vorming in het Wetenschappelijk Socialisme

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 4 1 2 0 2 1 5 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Postbus 1962, 1000 BZ Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 6 7 1 7 2 6 3

E-mailadres

sows@wetenschappelijksocialisme.nl

Website (*)

https://www.wetenschappelijksocialisme.nl

RSIN (**)

0 0 8 6 2 1 9 3 7

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Politiek
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Joost Gyula Kircz

Secretaris

Federico Guillermo Lafaire

Penningmeester

Cornelis Robertus Bastiaan Marijnissen

Algemeen bestuurslid

Patricius Maria van klink

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het behartigen van de geestelijke en culturele belangen van diegenen, die voor hun
levensonderhoud afhankelijk zijn van hun arbeidsinkomen of van een sociale uitkering
en wel door het doen van studie en onderzoek naar en het geven van voorlichting over
de mogelijkheden en middelen tot afschaffing van het kapitalistische systeem en de
vestiging van een democratische socialistische samenleving.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De SOWS heeft in haar bestaan een groot aantal scholings- en
discussiebijeenkomsten gesteund. Ook steunt zij publicaties. De werkwijze van de
SOWS is stimulerend, redigerend en organiserend. In al onze activiteiten proberen wij
nauw samen te werken met organisaties die ons doel dichterbij kan brengen. Onze
kracht is met name de inhoudelijke component en de kracht om initiatieven en
activiteiten inhoudelijk te begeleiden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donaties van individuen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

De SOWS heeft een persoon in dienst als programmadirecteur. De
programmadirecteur werkt nauw samen met andere organisaties bij het ontwikkelen
van scholingsprogramma's en het voorbereiden van publicaties.
Daarnaast steunt SOWS de uitgave van publicaties en de organisatie van educative
activiteiten.

https://www.wetenschappelijksocialisme.nl/

Open

De stichting kent geen beloningen voor haar bestuurders.

Als gevolg van de corona-crisis konden geplande activiteiten, zo als de Asian Global
Justice School niet plaatsvinden, andere moesten worden aangepast.
Een belangrijk project voor de SOWS in 2020 was het in samenwerking met het IIRE
Amsterdam vertalen en publiceren van essays van de Belgische marxist Ernest
Mandel. In de loop van 2020 zijn 14 essays van Mandel gepubliceerd die voorheen niet
online beschikbaar waren. De meeste van deze publicaties zijn nieuwe
vertalingen naar het Engels. Omdat fysieke internationale bijeenkomsten in 2020 niet
mogelijk waren, werden in plaats daarvan online bijeenkomsten georganiseerd in
samenwerking met het IIRE Amsterdam.
De SOWS betaalde in 2020 mee aan de kosten voor redactiewerk en verzorging van
onderstaande boeken in samenwerking met het IIRE:
- Socialisms: Revisiting Revolutions Betrayed, Mislaid and Unmade van Ian Parker,
Greece 2015;
- There was an alternative, door Eric Toussaint;
- Recorded Fragments. Reflections on the 20 th century is de Engelse vertaling van
een verzameling interviews met Daniel Bensaïd.
De SOWS steunde ook het werk aan verschillende Engelstalige bundels met
geselecteerde essays van Mandel die in 2021 uitgebracht zullen worden.

https://www.wetenschappelijksocialisme.nl/watgedaan1.htm

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

2.198

€

+
€

153.188

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

183.014

150.225

€
€

+

+
€

177.863

150.225

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

5.151

Totaal

€

183.014

155.386

+
€

€

177.863

2.198

€

183.014

€

€

€
180.816

31-12-2019 (*)

+
€

https://www.wetenschappelijksocialisme.nl/formeel.html

155.386

€

5.161

€

155.386

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

82.872

€

80.118

Financiële baten

€

16

€

2.318

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€
€

82.872

+

80.118

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

82.888

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

3.395

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

82.436

€
€

16.338

€

35.518

89.869

35.959

€

1.874

55.251

€

127.702

27.637

€

-45.266

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.wetenschappelijksocialisme.nl/formeel.html

Open

