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[…] Betrokkenheid van burgers kan van onderop worden ontwikkeld.
[…] Juist in tijden van crises moeten nieuwe mogelijkheden van onderop een kans
krijgen. Vernieuwingen komen altijd uit de marge

[…] Nieuwe mogelijkheden dienen zich ook aan […] in de sociale zekerheid […]. Zij
representeren een andere werkelijkheid en doorbreken ingesleten patronen. Zij
zijn vaak beter én toch goedkoper. Het nieuwe kabinet zal zich de mogelijkheden
moeten verschaffen om deze vernieuwingen een kans te geven […].

H.D. Tjeenk Willink in de bijlage van zijn informatieronde, zomer 2010
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2
2.1

De Periklesstichting.
Inleiding.

Aan het begin van 2014 is de Periklesstichting door geldgebrek volledig stilgevallen. Onze burgerdenktank is
gedurende 2014 niet meer dan een concept en een geïnteresseerd netwerk.
De Periklesstichting heeft zich in 2013 gericht op het verder ontwikkelen van de uitvoeringsorganisatie en het
verkrijgen van startfinanciering door het aanbieden van Maatschappelijke Aandelen aan relevante organisaties
en bedrijven, ondanks de introducties op ‘hoog niveau’.
Dit laatste heeft in heel 2014 niets opgeleverd.

2.2

Bestuur en directie.

De Periklesstichting is in 2014 door twee personen bestuurd.
Michel F. van den Brun en Henny de Munnik.
Op directieniveau heeft de Periklesstichting een tweekoppig Dagelijks Bestuur gecreëerd, met
verantwoordelijkheden, rechten en plichten in een goedgekeurd Huishoudelijk Reglement.
De voorzitter (Michel van den Brun) functioneert als ‘ Algemeen Directeur’.
De secretaris (Henny de Munnik) functioneert als ‘Operationeel Directeur’.
De Penningmeester (Henny de Munnik) functioneert als ‘Zakelijk Directeur’.
Er is in 2014 aan geen van de bestuurders een onkostenvergoeding uitgekeerd.

2.3

Advies en aanbeveling.

Er is in 2013 een Raad van Advies opgezet.
Deze bestaat uit een Strategische Adviesraad en een Wetenschappelijke Raad’.
De strategisch adviseurs fungeren als representanten van de Periklesstichting in beleidsbepalende gremia.
De laatste groep houdt de kwaliteit van de adviezen in de gaten, en begeleid de burger themateams, zodat de
uiteindelijke scenario’s goed onderzocht en onderbouwd zullen zijn.
Er is een Raad van Aanbeveling aangetreden, in 2014 bestaande uit: Herman Wijffels, Alexander Rinnooy Kan,
Jaap Smit, Jaap Jongejan, Hubert Bruls en Hans Kamps.

2.3.1 Redactieraad.
De Redactieraad is in 2014 niet bijeengekomen.

2.3.2 Themateams
De Periklesstichting heeft hieraan gehoor gegeven, en heeft eind 2013 themateams opgericht.
De instroom van de teams is tot op het moment van dit schrijven nog in volle gang.
Elk van de themateams is in 2014 niet in actie gekomen.

2.3.3 Medewerkers.
De Periklesstichting heeft met een klein team van vrijwilligers vooral gewerkt aan het overeind houden van de
stichting en het opzetten van communicatiemiddelen.
Herfst 2014 heeft de Periklesstichting Samuel Camphuijsen, een ervaren oud-journalist en auteur bereid
gevonden zijn kennis, kunde en ervaring voor de stichting in te zetten. Hij is aangetreden als Hoofd van de PR en
Communicatieafdeling.
Door zijn aantreden is er leven gekomen in de communicatie van de stichting.
Door geldgebrek is geen van de medewerkers betaald.
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3.1

Activiteiten 2014
Algemeen.

Het is belangrijk om als organisatie denk en uitvoeringskracht te combineren met creativiteit en een netwerk dat
ideeën verder helpt.

3.2

Denktank.

De Denktank is de eigen creatieve ideeënmotor van de Periklesstichting.
De denktank is derhalve gaandeweg 2013 een eigen onderdeel geworden.
Hierin vormen eigen onderzoekers de denk- en onderzoek kracht van de denktank zelf.
De denktank heeft in 2014 geen activiteiten ontwikkeld.

3.3

Themateams

De burgers zijn in de loop van 2013 thematisch ondergebracht in Themateams. Deze komen in principe op
regelmatige basis bijeen.
Vanaf 2014 zijn de themateams niet meer bijeen gekomen.

3.4

Redactieraad.

De leden van de Raad bestaan uit beleidsbeslissers en representanten van Maatschappelijk Aandeelhouders, die
zich bereid hebben verklaard open te staan voor goed onderbouwde ideeën vanuit de burgerij.
De leden van de Redactieraad zijn in 2014 niet bijeen gekomen.

3.5

Startfoto’s.

Om de burgerinterviews ‘out of the box’ vorm te geven, hebben we besloten om in 2013 vier beleidsbeslissers en
opinieleiders te interviewen.
In 2014 zijn geen interviews gehouden.

3.6

Presentatie.

In 2014 heeft de Periklesstichting geen presentaties gegeven.

3.7

Nawoord Activiteitenverslag.

In een Tegenlichtuitzending zegt Jan Rotmans (Professor Transitie en grondlegger van DRIFT) dat
vooruitlopers/dwarsdenkers, of ze nou individu zijn of organisatie door het systeem achtereenvolgens worden:
- uitgelachen;
- genegeerd;
- serieus genomen;
- geaccepteerd;
- tegengewerkt.
De Periklesstichting heeft al deze fasen doorlopen.
2014 is het jaar van het ‘negeren’ geworden. Ondanks de actieve steun van onze netwerkcontacten, heeft geen
enkel fonds en geen enkel bedrijf ons willen faciliteren.
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4.1

Financiën 2014
Beschrijving.

4.1.1 Reis- en verblijfkosten
Er zijn in 2014 door de bestuurders grote reiskosten gemaakt, in vernband met de netwerkgesprekken met
potentiele financiers.
Geen van deze kosten zijn vergoed.
Wel zijn er uitgaven gedaan voor kosten uit het boekjaar 2013.

4.1.2 Vergaderkosten
Door de ondersteuning vanuit Stichting Zorg en Wonen (te Purmerend), zijn de vergaderkosten in 2014 nihil
geweest.

4.1.3 Vergoedingen/vacatiegelden
De vergoedingen voor de Redactieraadleden zijn stopgezet in 2014.
De bestuursleden van het DB hebben veel ‘uren gedraaid’, wat hun eigen inkomsten heeft gereduceerd, in het
geval van de voorzitter tot bijna nihil (voltijds actief in de projectperiode).
Desalniettemin zijn ook hier geen onkosten vergoed.
Wel zijn er uitgaven gedaan voor kosten uit het boekjaar 2013.

4.1.4 Bureaukosten
Bureaukosten zijn in 2014 uit ‘eigen zak’ betaald.

4.1.5 Huisvestingskosten
In 2014 is van huisvestingskosten geen sprake.

4.1.6 Uitvoeringskosten
Er zijn er geen uitvoeringskosten gemaakt in 2014, omdat er geen activiteiten plaatsvonden in 2014.

4.1.7 PR en Communicatie / Website/Representatie
De website is in 2014 beperkt gebleven tot een werkende basiswebsite met koppelingen naar de rapporten en
de video interviews.
Eind 2014 heeft de Periklesstichting de eerste stappen gezet bij Twitter, LinkedIn en MailChimp.
Voor een EU subsidieaanvraag zijn er teksten vertaald door een extern bureau.
Dit heeft kosten met zich meegebracht.

4.1.8 Uitstaande rekeningen
De voormalig penningmeester heeft in 2014 een voorstel ingeleverd voor een vergoeding van zijn activiteiten als
projectleider in 2013.
Op advies van de penningmeester uit 2014, heeft het bestuur met de ‘projectcoordinator’ een bedrag van 1000
Euro uit onderhandeld, mits de ‘projectcoordinator’ afzag van uitbetaling, zolang de stichting niet bij machte was
om dit bedrag buit te keren.
De Periklesstichting heeft in 2014 een bedrag van 1000 Euro uitstaan bij de heer N.C. Wijker, te Alkmaar.
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4.2

Verantwoording

Balans

Periode: 0-2014 t/m 12-2014, Valuta: EUR

Periode
0-2014 t/m 12-2014
Debet
VLOTTENDE AKTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen
1220 – Triodos bank

Credit

204,35
204,35

Totaal LIQUIDE MIDDELEN

204,35

Passiva
204,35

Eigen vermogen

Totaal: Balans

204,35

204,35
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Exploitatierekening 2014

Periode: 0-2014 t/m 12-2014, Valuta: EUR

Periode
0-2014 t/m 12-2014
Debet

Credit

Subsidies
Subsidies
8000 - Startfoundation

1.153,72
1.153,72

Totaal Subsidies

1.153,72

KOSTEN
Bestuurskosten
4075 - reiskostenvergoedingen
4078 - onkostenvergoedingen
Autokosten
4494 - vergoeding prive auto
Representatie
4520 - internet en website
4530 - representatiekosten
PR en communicatie (vertalingen)
Kantoorkosten
4330 - kantoorbenodigdheden
Algemene kosten
4305 - advieskosten
4315 - bijeenkomsten

Totaal KOSTEN

230,90
400,00
630,90
0
0
0
0
186,48
186,48
10,00
10,00
0
0
0
827,38
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FINANCIERINGSLASTEN
FINANCIERINGSLASTEN
Rentelasten en soortgelijke kosten
4970 - rente en kosten bank

Totaal FINANCIERINGSLASTEN

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
Bijzondere baten en lasten
9910 - bijzondere lasten

121,99
121,99
121,99

0
0

Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

0

Ten gunste van het eigen vermogen

204,35

Totaal exploitatie rekening

1.153,72

1.153, 72
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