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Inleiding
In dit jaarverslag kijken we als bestuur terug op het afgelopen jaar en plaatsen ontwikkelingen die we
waarnemen in een SOL-perspectief. Verder bespreken we kort de inhoudelijke, financiële, personeels- en
huisvestingsontwikkelingen binnen SOL. We vervolgen met de organisatie en personele bezetting van de SOL
en sluiten af met de jaarrekening en balans per 31 december 2015.
Het besef dat we niet meer kunnen leven zoals in de jaren vijftig en zestig, is wel bij iedereen doorgedrongen.
Dat geldt voor onze manier van samenleven en evenzeer voor onze manier van geloven. We zijn op een andere
manier werknemer, ouder, buur, lid van kerk en samenleving.
Geloofsbeleving is de voorbije periode zeer divers geworden. Ook de prominente plaats die het instituut Kerk in
de jaren vijftig en zestig, de tijd van verzuiling, innam is voltooid verleden tijd.
Waar waren wij – ouders en opvoeders - toen dit allemaal aan het gebeuren was? Waar hebben wij niet
opgelet?
Steeds werd en wordt er, met een kleine onderbreking in verband met de financiële crisis, verteld en gehandeld
alsof de bomen in de hemel groeien. Veel van ons handelen en denken is de laatste jaren voor een groot deel
van de westerse samenleving gericht op onmiddellijke bevrediging van wensen en behoeften door alsmaar
méér, méér, méér. De samenleving lijkt steeds meer gericht op korte termijn doelstellingen, een visie voor de
langere termijn dreigt te gaan ontbreken. Wat biedt in deze context de kerk?
Ondanks “alle vooruitgang” wordt het ook steeds duidelijker dat we niet kunnen leven zoals het ons wordt
opgedrongen in de 21ste eeuw.
In elke periode moet het katholieke geloof haar profiel vernieuwen, zichzelf ‘re-contextualiseren’. Dit proces is
al aan de gang vanaf het begin van het christendom en nu is het aan ons deze traditie voort te zetten. Daarbij
hoort de vraag of we onze waarden en normen van voorheen op tijd geactualiseerd hebben, (of ge-updated
zoals we dat tegenwoordig zeggen) in de steeds veranderende samenleving? Door de vertaling van het geloof
heen naar het geleefde recontextualiseert en ontwikkelt de katholieke traditie zich en zet de
openbaringsgeschiedenis zich voort. Zijn we in onze kerk niet te druk bezig geweest met interne problemen en
zo het proces van recontextualisering uit het oog verloren?
Het lijkt er vaak op dat de kerk naar de achtergrond is verdrongen in de maatschappelijke en politieke
discussies, zeker in de westerse samenleving. Toch werden (8 mei beweging en het tweede Vaticaanse concilie)
en worden (uitspraken en publicaties huidige Paus Franciscus) initiatieven ondernomen om duidelijk te maken
wat het geloof betekent voor de huidige maatschappelijke vraagstukken. Hoopvolle initiatieven of hopeloze
achtergrondgevechten?
De betekenis van het christelijk geloof in de maatschappelijke discussie is ook een hot item bij het zoeken naar
de invulling van de identiteit van zich katholiek of protestant noemende scholen. En daarmee komen we op het
werkterrein van SOL.
Zorg voor de schepping, eerlijke verdeling van middelen, geen economie van uitsluiting, neen tegen
ongelijkheid, vertaling van geloof in sociaal engagement zijn voorbeelden van concreet maken van de
christelijke geloofsovertuiging naar de maatschappelijke werkelijkheid. Verbinding is daarbij een centraal
thema. Het is een andere manier van samenleven die dit geloven uitstraalt. Begrippen als duurzaamheid,
milieu, onthaasten, consuminderen, verbinden en zorg voor elkaar passen bij dit concept. Deze signalen zijn
hoopgevend en geven een tegengeluid aan de eerdergenoemde ontwikkelingen van de laatste halve eeuw. Het
aanbod van SOL aan het (basis)onderwijs heeft zich de laatste periode ook herkenbaar ontwikkeld in deze
richting.
Het Bestuur van SOL denkt hiermee een goede en duurzame koers bepaald te hebben en is hoopvol gestemd
richting toekomst. Het aanbod van de huidige SOL ZZP-ers is hierbij richtinggevend.
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Beleid
Afgelopen jaar heeft het SOL bestuur zich samen met de ZZP-ers bezonnen op haar taak en opdracht in een
samenleving waar identiteitsontwikkeling een minder prominente plaats lijkt in te nemen.
Scholen en schoolbesturen vragen zich wel meer af welke hun identiteit is geweest en welke ontwikkeling moet
worden ingezet. Wat kunnen we met onze school doen aan de verbetering van de wereld te beginnen met de
directe omgeving van de school! SOL beschikt over ‘know how’ en materialen om de school- en persoonlijke
ontwikkeling ondersteuning te bieden.
Er is wel enige aandacht voor de levensbeschouwelijke taak van de school en hun functie naar kinderen toe. De
identiteit ontwikkelt zich, zoals vermeld in de beschouwing, ook richting duurzaamheid, burgerschap en
samenlevingsopbouw. SOL is in 2014 uitgekomen met het boek De Duurzame Basisschool. SOL biedt o.a. ook
ondersteuning bij de invoering van de methode ‘de vreedzame school’, de zorgzame school en bij het project
Burgerschapsvorming. SOL heeft zelf materialen ontwikkeld zoals de methode ‘Samenleven’: een
levensbeschouwelijke methode voor de basisschool en daarnaast de leskisten Wereldgodsdiensten. Allemaal
activiteiten die de verbindingen in de samenleving willen herstellen, onderhouden of verstevigen.
Vanzelfsprekend blijft SOL het als haar opdracht zien om scholen en indirect kinderen te ondersteunen bij
identiteitsontwikkeling. Die boodschap vergt echter steeds onderhoud en is een leerproces van analyseren,
ontwikkelen, oefenen en beoefenen.
En natuurlijk blijft ons aanbod ook het ondersteunen van parochies bij eerste communie-, vormsel- en
volwassenenkatechese en het opzetten van jeugdpastoraat. We streven daarom naar een goede
samenwerkingssfeer met bisdom, dekenaat, parochie zoals we dat ook doen met leiding van
onderwijsinstituten zowel boven-schools als lokaal.

Financieel
SOL is bescheiden van ambitie. De organisatie heeft het afgelopen jaar een positief resultaat gerealiseerd dat
voornamelijk te danken is aan de vrijval van de personeelsvoorziening. Deze voorziening heeft SOL afgeboekt.
De reden daarvan is dat SOL heeft geen personeel meer in dienst heeft en aan alle personele verplichtingen de
afgelopen jaren heeft voldaan.
Onder de naam SOL werken niettemin zes gekwalificeerde ZZP-ers en daarnaast streven we ernaar, aanvullend
mensen op basis van oproepbaarheid in te zetten. Hun werk (door scholen, parochies, overheden ingekochte
diensten) kunnen wij nog een aantal jaren faciliteren vanuit onze reserves. Gemeenten-subsidies,
solidariteitsbijdragen van parochies, orden of congregaties zijn voltooid verleden tijd. SOL werkt nog met één
stichting en vier bankrekeningen: twee betaalrekeningen, een spaarrekening en een vermogensrekening. De
kosten van SOL zijn jaarlijks groter dan de inkomsten. Dit heeft tot gevolg dat de stichting langzaam inteert op
haar bescheiden vermogen.
We hebben in 2015 voor het bedrag van ongeveer € 5203,- geïnvesteerd in het project Duurzaam Samenleven.
Daarvan is in 2015 € 3364,- gebruikt, de rest wordt in 2016 besteed.
We zijn benieuwd naar de opbrengsten daarvan voor de activiteiten van de ZZP-ers in 2016.
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Personeel en activiteiten
Het bestuur heeft tweemaal overleg gehad met de ZZP-ers over de ontwikkelingen en de toekomst van SOL.
Het bestuur heeft in juni een evaluatiegesprek gevoerd met elke ZZP-er.
Er werkt één persoon tegen een vrijwilligersvergoeding op onze administratie in Nijmegen.
De vrijwilliger is belast met de taken:






Onderhouden van de nieuwe website van SOL;
Het redigeren en verspreiden van de SOL Nieuwsbrief;
Het bijhouden en verspreiden van de materialen die in de verkoop zijn;
Het bijhouden van het SOL archief
Het communiceren en verzorgen van de klantcontacten en contacten met leveranciers en anderen.

Huisvesting
SOL is vooral voor informatie en voorlichting virtueel www.sol-identiteitsbegeleiders.nl bereikbaar. Verder
hebben we op afspraak een bezoekadres: Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen.

Organisatie en dienstverlening
Als Stichting SOL verhuren wij leskisten, geven enkele methodes uit, verzorgen een nieuwsbrief en houden een
eigen site in de lucht. Ook hebben we een bescheiden mediatheek en kantoor in het parochiecentrum van de
Effata geloofsgemeenschap (onderdeel van de H. Stefanus parochie in Nijmegen). Onze leermiddelen worden
vanuit deze locatie verkocht, verhuurd, c.q. verzonden. SOL is als organisatie sterk afgeslankt. Nu we ruim drie
jaar vanuit deze nieuwe formule werken zijn we niet ontevreden. Onze mensen houden opdrachten en er
komen nieuwe opdrachtgevers bij. Ofschoon het tij lijkt te keren m.b.t. het afhouden van bemoeienissen rond
identiteit, is het nog steeds geen vliegende doorstart geworden naar marktgericht werken.
Onder de merknaam SOL zijn werkzaam, de ZZP-ers:

Drs. Hanneke Emmen,
Drs. Karen Faber
Andrea Meilink,
Dr. Jos Roemer,
Hanna’floor Roos,
Drs. Karin Schellekens.
Mevrouw Emmen en Schellekens werken in het werkgebied tussen Den Bosch en het Bisdom Breda. De andere
ZZP-ers werken in het Noorden en Noordoosten van Brabant en Zuid-Gelderland.

Vrijwilliger
Amalia Resner
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Bestuur:

Dhr. Jan Wolsing, voorzitter/penningmeester
Dhr. Ger Gerrits, secretaris
Mevr. Ineke van der Linden, lid,
Dhr. Henk Peters, lid
De bestuursleden zijn onbezoldigd.
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Jaarrekening en Balans 2015
van de
Stichting tot Ondersteuning en Levensbeschouwing en Identiteit

vastgesteld 15-2-2016
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Balans 2015 van de Stichting tot Ondersteuning en
Levensbeschouwing en Identiteit vastgesteld 15-2-2016
31-12-2015

31-12-2014

ING 3540524
Zakelijke spaarrekening 3540524
ABN 50.95.01.478
ABN 43.74.91.404
ING 325814
Zakelijke spaarrekening 325814
Kas SOL Nijmegen

€ 380
€2
€ 3.032
€ 1.217
€0
€0
€ 38

€ 862
€ 27
€ 32
€ 425
€ 2.811
€ 5.342
€ 51

Liquide middelen

€ 4.669

€ 9.550

€ 39.169

€ 42.053

Debiteuren
Lening u/g Jos Roemer
Kruisposten overboekingen
Nog te ontvangen rente boekjaar
Vooruitbetaalde bedragen

€0
€ 1.100
€0
€ 74
€ 150

€ 1.373
€ 2.300
-€ 49
€3
€ 335

Vorderingen

€ 1.324

€ 3.962

€ 200

€ 909

€ 45.362

€ 56.474

31-12-2015

31-12-2014

Kapitaal
Resultaat

€ 2.653
€ 42.491

-€ 54.760
€ 57.413

Totaal kapitaal

€ 45.144

€ 2.653

€ 53.241
-€ 53.241

€ 53.241
€0

€0

€ 53.241

€0
€ 218

€ 80
€ 500

€ 218
€ 45.362

€ 580
€ 56.474

ACTIVA

Effecten

Voorraad projekten
TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Voorziening personeel
Onttrekking voorziening personeel
Saldo voorziening personeel
Crediteuren
Nog te betalen kosten
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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Resultatenrekening 2015 van de Stichting tot Ondersteuning
en Levensbeschouwing en Identiteit
vastgesteld 15 februari 2016
2015

2014

Sociale premies
Pensioenpremie

€0
€0

€0
-€ 81

Sociale lasten en pensioenpremies

€0

-€ 81

Inleen J. Roemer
Vrijwilligersbijdragen
Reiskostenvergoedingen

€0
€ 1.500
€ 305

€ 424
€ 1.442
€ 82

Personeels- en vrijwilligerskosten

€ 1.805

€ 1.948

Huur Nijmegen
Vaste lasten (huisvesting)
Verhuiskosten

€ 1.800
€0
€0

€ 2.100
-€ 122
€ 1.203

Huisvestingskosten

€ 1.800

€ 3.181

Representatiekosten
Bestuurskosten
Reclame en advertenties
Contributies en abonnementen
Verzekeringen algemeen
Kantoorartikelen
Kosten automatisering
Administratiekosten
Giften
Vereffeningskosten
Diverse algemene kosten

€ 173
€ 530
€0
€ 578
€0
€ 64
€ 775
€ 515
€ 50
€ 3.565
€0

€ 259
€ 337
€ 786
€ 374
€0
€ 70
€ 2.512
€ 1.337
€ 2.025
€ 2.043
-€ 736

Algemene kosten

€ 6.250

€ 9.007

Aanschaffing leskisten
Project duurzaam samenleven
Doorbelaste kosten leskisten Jos Roemer
Documentatie
Drukwerk en kopieerkosten
Portokosten

€ 716
€ 3.364
€0
€0
€ 298
€ 360

€ 22
€0
€ 187
€ 115
€ 2.345
€ 166

LASTEN
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€ 4.738

€ 2.835

Bankkosten
Kosten effecten

€ 374
€ 343

€ 496
€ 124

Financiële lasten

€ 717

€ 620

€ 15.310

€ 17.510

2015

2014

Licentieopbrengsten
Vrijval voorziening personeel

€ 705
€ 53.241

€ 705
€0

Overige baten

€ 53.946

€ 705

Bijdrage stichting Katechese Projecten
Bijdrage stichting Steunfonds

€0
€0

€ 1.494
€ 65.330

Bijdragen

€0

€ 66.824

Leskisten en Samen Leven
Doorbelaste opbrengsten Jos Roemer
Schoolprojecten

€ 1.492
€0
€ 253

€ 2.254
€ 1.363
€ 1.264

Projecten en leskisten

€ 1.745

€ 4.881

Rentebaten ABN Amro bank
Rentebaten ING bank
Rente lening u/g Jos Roemer

€ 55
€ 1.065
€ 20

€ 40
€ 88
€3

Rentebaten

€ 1.140

€ 131

Koersresultaat effecten
Dividend effecten

-€ 907
€ 1.877

€ 1.796
€ 586

€ 970

€ 2.382

TOTAAL BATEN

€ 57.801

€ 74.923

Resultaat

€ 42.491

€ 57.413

Resultaat exclusief bijdragen stichtingen

nvt

-€ 9.411

Kosten projecten

TOTAAL LASTEN

BATEN

Opbrengsten uit effecten
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