Jaarverslag 2013 en 2014
De stichting Waardenwerk is opgericht in 2013 met de statutair geformuleerde doelstelling:
a. het bevorderen en ondersteunen van het werken aan waarden op persoonlijk niveau, op het
niveau van professioneel handelen en op het niveau van organiseren en besturen, tegen de
horizon van een rechtvaardiger en duurzamer samenleving.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Een belangrijke reden voor het oprichten van de stichting was het waarborgen van de
continueren van het Tijdschrift voor Humanistiek, vanaf dat moment tijdschrift Waardenwerk
geheten.
In 2013 is de redactie (opnieuw) gevormd. De redactie, met als hoofdredacteur prof. dr. H.
Kunneman, draagt zorg voor de inhoud van het tijdschrift dat wordt uitgegeven door
uitgeverij SWP te Amsterdam. De uitgevrij SWP draagt onder meer zorg voor de productie
van het tijdschrift, de abonnementenadministratie en de distributie. Zij is financieel
verantwoordelijk voor het tijdschrift.
In de jaren 2013 en 2014 is de uitgave van het tijdschrift gecontinueerd en is een bescheiden
organisatie opgezet. Hierbij moet gedacht worden aan afspraken over de (vrijwillige) inzet
van op de stichting waardenwerk betrokkenen en het opzetten van een kleine bureauorganisatie (op basis van uren-vergoeding) die bij het LESI (Lectoraat Sociale Innovaties,
Utrecht) werd ondergebracht.
De stichting organiseerde enkele bijeenkomsten met een enkele keer een inhoudelijk thema,
maar voornamelijk gericht waren op het met betrokkenen doordenken van de toekomst van
Waardenwerk. Dit heeft een basis gelegd voor een verbreding van de activiteiten vanaf 2015
en de hierbij behorende versterking van de organisatie.
In de jaren 2013 en 2014 waren er slechts in zeer bescheiden mate inkomsten en uitgaven.
Gezien de geringe kosten en baten van de stichting in de jaren 2013 t.m. 2014 heeft het
bestuur ervoor gekozen pas met ingang van 2015 een jaarrekening op te laten stellen, waarin
ook opgenomen een verslaglegging van de activiteiten en de gang van zaken in de organisatie
over dat jaar.
In de jaarcijfers 2015 zijn de kosten en baten van 2013 t.m. 2014 opgenomen.
Zie hiervoor het jaarverslag 2015.

